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VÝPUSTE Z JADERNÉ ELEKTRÁRNY DUKOVANY

Ing. Jaroslav Volný til a.s., JE Dukovany

Významné složky vlivů JE na životní prostředí jsou její

výpuste do ovzduší a povrchových vod. Proto jsou tyto výpus-

te limitovány, monitorovány a vyhodnocovány.

Výpuste do ovzduší jsou tvořeny plyny a aerosoly odsá-

vané z prostor kontrolovaného pásma (místnosti a odvzdušnení

technologie) ventilačními systémy a přes filtry svedeny do

ventilačních komínů. Tyto komíny jsou dva (vždy jeden pro

dva reaktorové bloky).

Kapalné výpuste do povrchových vod jsou tvořeny odpad-

ními vodami. Veškeré odpadní vody jsou svedeny do jediného

vyústění - odpadního kanálu, který je zaústěn do Skryjského

potoka. Na tento kanál je napojen náhon malé vodní elektrár-

ny společnosti BDN, jejíž odtok je zaústěn též do Skryjského

potoka. Skryjský potok ústí zprava do VN Mohelno na řece

Jihlavě v říčním km cca 62,4.

Z areálu JE Dukovany jsou odpadní vody odváděny kanali-

začním systémem, který je tvořen čtyřmi typy kanalizaci:

1. Kanalizace deštová:

odvádí vody ze střech objektů, zpevněných ploch a komuni-

kací. Do výsledného kanalizačního deštového sběrače jsou za-

ústěny i oba systémy průmyslové kanalizace ("P" po přečiš-

tění) .

Kanalizace je projektována na maximální množství 2900 l.s"^

deštových vod. Vyústění kanalizace je do rozdělovači šachty,

kde pomocí uzavíracích armatur se nastavuje trasa do odpad-

ního kanálu, nebo retenčních nádrží. (Provozuje se s nasta-

vením do retenční nádrže.) Z retenční nádrže do odp. kanálu.

Na odpadním kanálu je měřící objekt pro sledováni průtoku,

radioaktivity a odběr slévaných vzorků.



2. Kanalizace splašková:

- odvádí vody ze sociálních zařízení, jídelny, kuchyně

a z kontrolních nádrží provozních budov, kam jsou svedeny

vody z prádelen, laboratoří a hygienických smyček.

Kanalizace je projektována na maximální množství 42 l.s"1

splaškových vod. Kanalizace je zaústěna do lapáku písku čis-

tírny splaškových odpadních vod.

Čistírna splaškových odpadních vod je malá mechanickobiolo-

gická čistírna typu MČ 2500. Mechanické předčištění tvoří

lapák písku s jemnými ručně stíranými česlemi. Vlastní lapák

je realizován jako vertikální jímka s mamutkou a provzdušňo-

vacím zařízením. Kolem objektu mechanického předčištění je

zřízen obtok. Biologická část pracuje na principu nízkozatě-

žované aktivace s aerobní stabilizaci kalu. Odstraňování

biologicky odbouratelných látek je ve dvou aktivačních nádr-

žích, z nichž každá je vybavena aerátorem Gigant. Nucená

cirkulace do dosazováku je zajištěna ponornými čerpadly,

kterých se využívá i pro čerpání kalu do kalojemu. Do těchto

nádrží přitéká voda přes rozdělovači jímku s uzávěry. Max.

povolený přítok do aktivace 16,1 l.s"1 je ve špičkách zabez-

pečen přepouštěním nadbytečných splaškových vod do akumulač-

ní jímky. Vyčištěná voda přepadá odtokovými žlaby do kanálku

a je vedena přes měrný objekt do rozdělovači šachty výsled-

ného deštového sběrače.

Projektové hodnoty ČOV:

°-24

<W
BSK5

NL

Přítok

510 m-'.d"1 5,9 l.s"1

předčištění
42 l.s"1

61,2 kg.d"1

53,3 kg.d"1

aktivace
16,1 l.s"1

120 mg.l"1

105 mg.l"1

Odtok

510 r^.d"1 5,9 l.s"1

16,1 l.s"1

12 mg.I"1

10,5 mg.I"1

Účinnost 90 % sníženi BSK5 i NL



3. Kanalizace průmyslová "P":

- odvádí vody, které mohou obsahovat ropné látky ze strojo-

ven, dílen, garáží, kompresorové stanice, remízy lokomotiv,

čerpání pohonných hmot, naftového hospodářství, dieselgene-

rátorových stanic, stáčení trafoolejů a trafostanic. Kanali-

zace je projektována na max. 40 l.s"1 zaolejovaných vod. Ka-

nalizace je zaústěna do retenční nádrže gravitačního odlučo-

vače oleje.

Centrální gravitační odlučovač olejů je tvořen retenční ná-

drži, kde dochází k sedimentaci hrubých nečistot. Odtud je

voda čerpána na vlastní gravitační odlučovač, kde dochází

k oddělení oleje, který stéká do olejových jímek a voda jde

samospádem na rotační skrápéče. Na koksových filtrech se do-

čištuje a vyčištěná voda odtéká do výsledného deštového sbě-

rače.

Projektová hodnota koncentrace ropných látek po vyčiště-

ní je 15 mg.I"1.

4. Kanalizace průmyslová "S":

- odvádí vody, které obsahují chemické znečištění (odluhy

chlad, okruhů, vody z neutralizace) a radioaktivní znečiště-

ní (tritiové nadbilanční vody z primárního okruhu) ze skladu

chemikálii a neutralizace, úpravy chladící vody a kontrol-

ních nádrží v budově aktivních pomocných provozů.

Kanalizace je zaústěna na dvou místech do kanalizace deštové.

Ochrana ovzduší a vod související s provozem jaderných

zařízení je dána zákonem č. 28/1984 Sb. a pro výpuste radio-

aktivních látek je limitována dle výnosu č. 9. ČSKAE a vy-

hlášky č. 59/1972 Sb. Limitami a podmínkami tak, aby výpuste

radioaktivních látek do okolí byly takové, že vlivem provozu

JE nebude u jednotlivce obyvatelstva překročena hodnota

efektivního dávkového ekvivalentu 0,2 mSv/rok v důsledku ra-

dioaktivních výpustí do ovzduší z ventilačních komínů

a 0,05 mSv/rok v důsledku kapalných výpusti.



Pro JE Dukovany jsou to následující limity:

I. Výpuste radioaktivních látek do ovzduší:

Limity výpustí do ovzduší z ventilačních komínů

radioaktivní látky

vzácné plyny
(libovolná směs)

jody (plynná
a aeroeolová fáze)

aero-
soly

směs dlouhodob.
radionukl.

8§ é S 90B aSr a s uSr

limitní hodnot}

denní [Bq/den]

5,5.1013

6,0.1013

2.5.109

f radioaktivity

roční [Bq/rok]

4,1.1015

4.4.1011

X,8.101:L

5,7.108

Hodnoty čerpáni v procentech ročních limitů od

roku 1988 kdy už byly v provozu všechny reaktorové bloky

jsou v následujícím přehledu:

radioaktivní
látky

vzácné plyny
(libovolná směs)

jody (plynná a
aerosolová fáze)

aero-
soly

směs
dlouhodob.
radionukl.

8 9Sr a90Sr

Č(

1988

0,032

0,210

0,020

0,021

srpání r<

1989

0,015

0,479

0,103

0,007

očních 1

1990

0,002

0,002

0,055

0,010

Lmitů [%

1991

0,009

0,003

0,056

0,024

]

1992

0,028

0,015

0,112

0,012

Celkové množství vzduchu vypuštěné ventilačními komíny ze

systém vduchotechniky v milionech m je v následujícím pře-

hledu:



rok

množství
vzduchu

1988

8507,5

1989

9244,5

1990

9006,5

1991

8837,2

1992

8840,9

Z uvedených přehledů je zřejmé, že nedochází s dobou

provozu JE Dukovany k nárůstu objemu vypouštěného vzduchu

a ani v něm obsažených radioaktivních látek a objem vypouš-

těné radioaktivity do ovzduší se pohybuje řádově v tisíci-

nách přípustných hodnot. Proto též efektivní dávkový ekviva-

lent u jednotlivce z obyvatelstva z výpustí do ovzduší je

řádově nižší než je limitní.

II. Kapalné výpuste:

Limity kapalných výpustí odpadním kanálem do povrchových vod

dle Limit a podmínek pro provoz JE Dukovany

radioaktivní látky limitní hodnoty radioaktivity

[Bq/1] [Bq/rok]

tritium 2,2 . 10- 2,2 .1013

korozní a štěpné produkty 40 2,0 .10-

Dále je složeni kapalné výpusti limitováno rozhodnutím vodo-

hospodářského orgánu tak, aby byly dodrženy ukazatele pří-

pustného stupně znečištění vod dle již zrušeného nařízení

vlády č. 25/1975 Sb. Jsou limitovány max. a bilanční hodno-

ty, dále je limitováno množství vypouštěných odpadních vod.

Limity dle rozhodnutí vodohospodářského orgánu:

V ý p u s t :

maximální množství odpadní vody 1,2 n^.s"1

104000 m3.den~1

25.106 m-'.rok"1



Chemické znečištění:

ukazatel
znečištění

max. kone.
[mg.ľ 1]

bil. hodn.
[g.s"1]

bil. hodn.
[t.rok"1]

Cl~

250

200

3600

so 4

2"

715

570

10000

ca 2 +

240

190

3450

Mg 2 +

60

46

950

NH

3

2

+
1

,2

,5

45

PO 4

3~

2,6

2,0

50

R.L.

1700

1300

26000

ukazatel
znečištění

max. kone.
[mg.I"1]

bil. hodn.
[g.s"1]

bil. hodn.
[t.rok"1]

BSK5

3,1

2,5

45

CHSK

16

13

250

rop.1.

0,6

0,5

7,2

ten-
zidy

0,6

0,5

9

pH

6-8,9

-

Radiační znečištěni:

Odpadní splaškové vody před vstupem na ČOV suma beta

korozních a štěpných produktů max. aktivita 40 Bq.l"1; za

rok max. 2 GBq.rok"1 měřeno v kontrolních nádržích

odpadní vody
odp. kanál

Bq.l"*
B q ' S -1 *)Bq.rok x '

směs koroz. a štěp. prod,
dle monitor, programu

4 0
 A2,3.loj

2,0.10s

tritium

2,2.10j
1,3.10?
2,2.10i-3

*)měreno v kontrolních nádržích

V současné době probíhá řízení k novému rozhodnutí,
které bude v souladu s nařízením vlády č. 171/1992 Sb.

Množství vypuštěných odpadních vod z jednotlivých důle-

žitých zdrojů a jejich celkové množství z JE je v následují-

cím přehledu:

10



Hodnoty množství odpadních vod jsou uváděny v 1000 m3.rok-1

rok

ČOV

odolejovač

kontr. nádrže PO

neutralizace

odluhy
chl. okruhu

srážkové vody

výpust z JE

1988

235

454

31

395

14938

143

16195

1989

391

648

39

437

17362

115

18876

1990

196

743

26

528

16441

147

18826

1991

312

554

26

420

18614

134

20954

1992

275

446

31

396

16594

132

18811

2 uvedeného přehledu je zřejmé, že odpadní vody tvoří z cca

90 % odluhová vody z chladících okruhů. Množstvím odluhových

vod se řídí chemický režim chladících vod. K udržení stejné-

ho chemického režimu je nutné při zhoršení (zlepšení) kvali-

ty vstupní vody (tzv. surové) čerpané z řeky Jihlavy nádrže

Mohelno zvýšit (snížit) množství odluhové vody.

Monitorováni výpuste do vodoteče na obsah radioaktiv-

ních látek se provádí dle monitorovacího programu schválené-

ho rozhodnutím Krajského hygienika. Vlastní měření je polo-

vodičovou gama spektrometrií, pro stanovení 8 9sr a 9 0Sr se

používá nízkopozadový proporcionální počítač beta a pro sta-

novení tritia kapalinový scintilační spektrometr. Výsledky

stanovení za období plného provozu JE jsou v následujícím

přehledu:

Množství vypuštěné radioaktivity v procentech ročního limi-
tu:

rok

tritium

korozní a
štépné produkty

1988

59,7

15,4

1989

81,6

14,8

1990

91,4

9,2

1991

83,2

15,7

1992

87,6

5,0

11



2 uvedeného přehledu je zřejmé, že mimo rok 1988 kdy ještě

docházelo k akumulaci tritiových vod v JE a proto byla je-

jich výpust nižší, nedochází k nárůstu vypouštěné radioakti-

vity v závislosti na době provozu.

Chemické znečištění ve vypouštěných vodách závisí na

jeho obsahu v surové vodě a množství chemikálií přidaných

v JE převážné při úpravě vod. Jeho koncentrace závisí na

stupni zahuštění odluhových vod (stupeň zahuštění je poměr

mezi odebranou a vypuštěnou vodou, kde rozdíl jejich množ-

ství představuje přibližně ztrátu a úletem na chladicích vě-

žích). Protože chladící vody se nyní neupravují a přidané

množství chemikálií mimo kyselinu sírovou je zanedbatelné,

tvoří většinu množství vypouštěného chemického znečištění

látky přítomné v surové vodě; pouze jejich koncentrace daná

zahuštěním odparem je vyšší. (Původně se surová voda upravo-

vala čiřením potom pouze očkováním kyselinou sírovou.) Hod-

noty množství vypuštěného znečištění odpadními vodami jsou

uvedeny v následujícím přehledu:

Množství vypuštěného chemického znečištění [t/rok]

Cl~

so 4

2"

ca 2 +

Hg 2 +

MH 4

+

P O 4

3 "

RL

BSK5

CHSK

Rop. L

Tenzidy

1988

2105

4826

2170

599

15

8

16713

24

128

2,4

1,6

1989

2454

5474

2454

698

9

15

18990

23

142

2,3

1,9

1990

2730

7267

2730

772

13

26

22252

15

162

1,9

1,9

1991

2965

8374

3017

856

14

36

25016

19

183

2,1

2,1

1992

2380

6469

2673

767

16

29

21471

19

170

1,9

1,9

12



Z uvedeného přehledu je zřejmé, že množství vypouštěného

chemického znečištění narůstá do roku 1991, kdy kulminuje

a v roce 1992 dochází k poklesu. Uvedený průběh je dán kva-

litou surové vody a chemikáliemi přidávanými v JE.

Z přidávaných chemikálií v JE nejvíce ovlivňuji odpadní

vody sírany, které jsou používány při úpravě vod. V následu-

jícím přehledu je uvedena jejich roční spotřeba:

Množství síranů v [t/rok] spotřebovaného v JE

rok

sírany

1988

1247

1989

1358

1990

1998

1991

1881

1992

1531

V následujícím přehledu je uvedeno chemické znečištění

vnesené surovou vodou:

Množství načerpaného chemického znečištění [t/rok]

Cl"

so 4

2"

C a 2 +

M g 2 +

NH 4

 +

PO 4

3~

BSK5

CHSK

1988

1750

3656

1867

544

12

19

43

175

1989

2315

4230

2315

712

14

27

38

191

1990

2765

5300

2627

737

17

38

37

221

1991

3147

6499

3038

864

17

45

34

236

1992

2476

5078

2638

756

16

35

29 .

216

Kvalita surové vody se mění v závislosti na průtoku řeky

Jihlavy jak ukazuje následující přehled průtoků a znečištění

charakterizované elektrickou vodivostí.
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rok

průtok Vladislav
[m^s"1]

el.
vodivost
[nS.cnT1]

surová
voda

odpadní
voda

1988

6,31

539

1412

1989

3 , 26

602

1410

1990

2,38

688

1643

1991

2,77

789

1692

1992

4 , 16

687

1591

Uvedená závislost je způsobena odběrem surové vody z nádrže

Mohelno a vypouštěním odpadní vody do této nádrže. VN Mohel-

no je součásti vodního díla Dalešice tvořeného VN

Dalešice - přečerpávací vodní elektrárnou Dalešice - VN Mo-

helno. Činností přečerpávací vodní elektrárny dochází k pro-

míchání VN Mohelno a tak dochází k zamíchání odpadní vody

z JE do celého objemu nádrže. V nádrži se ustanovuje koncen-

trační rovnováha v závislosti na průtoku v řece Jihlavě, od-

paru v JE a přídavku látek z JE. Tato rovnováha odpovídá

vyšší koncentraci než je v řece Jihlavě vtékající do vodního

díla Dalešice. Tato horší voda je pak čerpána do JE, což má

za následek nutnost použít větších objemů vody k udrženi

přijatelného chemického režimu chladícího okruhu, dále nut-

nost použít větší množství chemikálií při výrobě demivody,

což zas nepříznivé ovlivní kvalitu vypouštěné vody. Proto

k zlepšení kvality vody ve vodním díle Dalešice se zpracová-

vá projekt přemístění výpusti z JE pod VN Mohelno. Realizace

tohoto projektu by měla mít následující přínosy: kromé sní-

žení koncentrace látek ve vodním díle Dalešice na stejnou

úroveň jako na přítoku do vodního díla, dojde též k snížení

spotřeby chemikálií na výrobu demivody a jejich následného

vypouštění odpadními vodami. Další úsporu přinese i zmenšení

potřeby vody a energie na její čerpání.

Závěrem lze konstatovat, že vypuštěné odpadní vody spl-

ňovaly Limity a podmínky pro provoz JE Dukovany a rozhodnutí

vodohospodářských orgánů jak množstvím, tak i svou kvalitou.
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rok

ventil.
komín 1.

ventil,
komín 2.

celková
výpust

1988

4261,

4246,

8507,

0

5

5

1989

4612,

4632,

9244,

4

1

5

1990

4498,

4508,

9006,

1

4

5

1991

4447,

4389,

8837,

5

7

2

1992

4402,

4438,

8840,

9

0

9
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VLIV ODPADNÍCH VOD Z JADERNÉ ELEKTRÁRNY DUKOVANY NA

HYDROSFÉRU A MATERIÁLY VODNÍHO PROSTŘEDÍ

RNDr. Zdeněk Staněk Výzkumný ústav vodohospodářský TGM Praha, pobočka Brno

l. Úvod do historie vodního hospodářství

Historie výstavby jaderně energetického komplexu Du-

kovany sahá až do roku 1972 - 1973, kdy byla zahájena stavba

dvou vodních děl na řece Jihlavě, tj. Mohelna a Dalešice.

Obě vodní díla na řece Jihlavě, tj. přečerpávací nádrž Mo-

helno i horní nádrž Dalešice, jsou v provozu od roku 1978

a plní kromě výroby elektrické energie další funkce. Jde

především o dodávky provozní vody do jaderné elektrárny,

a to z nádrže Mohelno, kde je čerpací stanice. Denní dodávka

vody se pohybuje v rozmezí 2 - 5 m3 za sekundu. Dolní nádrž

Mohelno má délku cca 8 km a disponuje se 17 mil. m 3 vody.

Denně je přečerpáváno množství 5 - 11 m 3 vody pro zajištění

výroby elektrické energie. Hladina vody v této nádrži tak

kolísá o cca 8 m výšky, a to v místech zaústění veškerých

kapalných odpadních vod, které jsou přinášeny do nádrže vo-

dami Skryjského potoka. Toto zaústění leží v těsné blízkosti

přečerpávací stanice provozní vody pro jadernou elektrárnu.

Horní nádrž Dalešice, do níž je přečerpávána každodenně

voda z Mohelna, má délku asi 17 km od vzdutí pod obcí Vla-

dislav až k přehradní zdi, pod kterou je umístěna Dalešická

vodní elektrárna. Nádrž má objem vody cca 127 mil. m3.

V těsné blízkosti nad vtokem Skryjského potoka, který

přináší veškeré množství kapalných odpadních vod z jaderné

elektrárny Dukovany do nádrže Mohelno (Q = 600 - 900 l.s"1),

je umístěna čerpací stanice, přes kterou je odebírána pro-

vozní voda pro veškerou potřebu jaderného komplexu

(Q = 2500 l.s"1).

V minulých letech (1976 - 1978) byl řešen státní úkol

"Vliv umělé a přirozené radioaktivity na kvalitu vod se zře-

telem na její další využití". Hlavním cílem a záměrem práce

bylo ověřit veškeré radiochemické metodiky pro stanovení
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přirozených radionuklidů i některých z řady umělých Cs,

Sr a připravit se na stanovení tritia. Kromě testování po-

vrchových vod řeky Jihlavy a podzemních vod v okolí bylo za-

počato se sběrem srážkových vod v lokalitě Mohelno (celková

beta aktivita a gamaspetrometricka analýza).

V dalším období (1978 - 1980) byl v rámci resortu MLVH

řešen úkol: "Vliv přípustnosti znečištění z jaderné ele-

ktrárny Dukovany", který přinesl kromě vyhodnocení tzv. po-

zaďových hodnot celé hydrosféry před zahájením zkušebního

provozu JE (povrchové vody řeky Jihlavy, podzemních vod

v okolí, srážkových vod i materiálu vodního prostředí),

i výsledky experimentálních poloprovozních zkoušek s někte-

rými umělými radionuklidy, především 1 3 7Cs, 9 0Sr, i dalších
5 4Mn a 6 0Co. Byla ověřena velikost a kinetika sorpce těchto

radionuklidů za stanovených podmínek do různých materiálů

vodního prostředí, charakteristické pro řeku Jihlavu i obě

nádrže.

V posledním výzkumném úkolu řešeném v letech

1985 - 1988 s názvem "Radioaktivní kapalné odpady z jaderné

elektrárny Dukovany a jejich vliv na okolní hydrosféru" byla

hlavní pozornost zaměřena na již první výsledky skutečného

(zkušebního) provozu jaderné elektrárny Dukovany.

2. Předpokládané výsledky a současná situace

V tomto příspěvku jsou předloženy výsledky z poslední

závěrečné zprávy VÚV za léta 1988 - 1991, "Vliv radioaktiv-

ních odpadních vod z provozů jaderné elektrárny Dukovany na

okolní hydrosféru a materiály vodního prostředí", která byla

oponována koncem roku 1991.

Loňský rok, tj. 1992, byl rokem sestavování a předklá-

dání projektů a grantů, nejprve Federálnímu výboru pro ži-

votní prostředí, později na MŽP ČR Praha. Po řadě jednáni

přišlo konečné rozhodnutí až 8. 6. 1993, kdy nám MŽP ČR pí-

semně oznamuje, že předložený projekt "Monitorování hydro-

sféry kolem JE Dukovany" nebyl ve 2. kole schválen a pro ne-

dostatek finančních prostředků nebude již do konce roku

1993 sledován.
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Zajištování á kontrola provozu i celého odpadního hos-

podářství je nyní na provozovateli, tj. jaderné elektrárně

Dukovany a jeho laboratoři dozimetrie v Moravském Krumlově.

3. Radioaktivita hydrosféry v okolí JE

Hydrosférou rozumíme všechny typy vod v okolí jaderné

elektrárny Dukovany (povrchové vody řeky Jihlavy, obě údolní

nádrže Mohelno a Dalešice, srážkové vody z atmosféry dopada-

jící ve formě deště i sněhu a podzemní zdroje používané jako

vody pitné) a veškeré druhy materiálů vodního prostředí. Do

těchto jsou zařazovány charakteristické druhy dnových sedi-

mentů řeky Jihlavy, živočišný i rostlinný biologický materi-

ál a všechny sledované druhy žijících ryb (dravci i nedrav-

ci).

Celkový podélný profil řeky byl sledován od přítoku ře-

ky Jihlavy pod Vladislavi, při vzdutí Dalšické údolní nádr-

že, přes Dalešickou a Mohelskou nádrž, na tzv. kontrolní

profil řeky Jihlavy, který leží asi 2 km pod výpustí z nádr-

že Mohelno, kde jsou již veškeré odpadní vody smíšené v po-

vrchových vodách. Je to místo při Mohelském mlýně. V tomto

místě, dle rozhodnutí odboru životního prostředí v Brně

a Třebíči, nesmí být překročen koncentrační limit pro triti-

um (5 kBq.l"1) a pro celkovou aktivitu beta (2,2 Bq.l"1).

Dále to jsou odběrová místa přes Hrubšice, Ivančice, Morav-

ské Bránice až do Ivané, kde je vyústění řeky Jihlavy do

druhé novomlýnské nádrže (viz schéma).

V průběhu řešení tohoto výzkumného úkolu byla však na-

puštěna třetí novomlýnská nádrž u obce Nové Mlýny v dolním

povodí řeky Dyje.

Problémy kolem této nádrže po roce 1989 a 1990 jsou vo-

dohospodářské veřejnosti dobře známy, at již z odborných

článků nebo denního tisku.

Pro upřesnění uvádíme schéma, ze kterého je patrné, kam
je zaústěna sledovaná řeka Jihlava a ostatní jako řeka
Svratka a řeka Dyje.
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Dosažené výsledky tritia v podélném profilu řeky Jihlavy za
roky 1998, 1989, 1990 a 1991
(Průměrné a max. hodnoty za 12 měsíců v každém roce)
Aktivity v Bq.l-1

profily

1
2
3
4
5
6
7
8

1988

<t>

8
78

142
102
63
64
55
50

max.

15
100
263
184
78
72
64
66

1989

<P

10
88

171
126
74
72
55
45

max.

17
117
336
217
92
88
79
71

1990

<P

12
94

190
138
82
88
62
51

max.

18
128
360
242
96
93
82
70

1991

<ŕ

12
98

204
144
91
93
70
60

max.

20
135
378
258
103
102
88
74

3. Pitné vody z podzemních zdroju v okolí JE

Byla sledována minimální část podzemních zdrojů. Ze

skupiny 10 sledovaných vzorků jde o skupinu, která může být

přímo ovlivněna provozem JE (spadem nebo přívalem deštových

vod) a druhá skupina, která může být ovlivněna nepřímo, tj.

infiltrací z řeky Jihlavy.

Pozornost byla zaměřena na dominantní radionuklid tri-

tium (3H) a na dlouhodobé radionuklidy 1 3 7cs a 9 0Sr. Mimo

tyto byla měřena i celková beta aktivita s identifikací ra-

dioaktivního draslíku.

Dosažené výsledky jsou uvedeny v následující tabulce
a na grafu podélného profilu řeky Jihlavy od Mohelna až ke
vtoku Jihlavy do druhé novomlýnské nádrže.
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Obschy tritia (5'rí) v toku c ve studních
podélný profil reky Jihlavy

19S0

Mohalno nadrž.
Moři. studno

Konřr.pr. - miýn

Hrubsíce

Hrub. studna

Ivančice

Ivcnc. studna

M.3ra'nic8

M.Sran. studna

IvaVT
pozadí

ZOO H M
1

ej Q

** a
62 •

S < | "
15 £

i i i i i

400300200100 0
Bq/I

172

Í 42

15
i i i

I
i

100200300400
Bq/I

pczcci

siucny L

L _ ! stucny ?

smer proudu

1991

Mohelna nádrž

Moň. studna

Kontr.pr.- mlýn

Hrubšica

Hrub. studna

Ivancícs

Ivane, studna

M.Sronica

M.Bran. studna

Ivan

pozadí

204

MÁ.

pozadf

studny L

I I srucny P

smér proudu

15 B 15
• i i i i i t i i

400300200100 0 100200300400
Bq/I Bq/I
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Rccní n-ícximc cktivity tritic (3H)
pocélný prsfil reky Jihlcvy (1S5S-19S1)

3c/!
4C0 -

300 -

200 -

100 -

=VJ. A I mm IP i

1989
1990
1991
př»d 1SS6

ESEB 15 100 253 13i 23

Wi 13 123 360 24.2 96
20 135 375 2S3 í 03

9

72
aa
93
02

54
- 3

22
sa

místo odberu

55

DALEŠICE
I

1 ! MOHELNO

OsIsvs

Re icy triá.

Sv? a t Je

Dy j •
NOVÉ MLÝNY

• • JEDU

1 - Jihiava-Viadislav

2 - Daiešice nádrž

3 - Mohelnc nádrž
4 - Jihlava-pod Mohelnsm

5 - Jihlava-Mchelský mlýn
6 - Jihlava-Ivančice
7 - Jihiava-Mcravské Bránice
S - Jih lava-1 vár.
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Racnř průměry cktivify řrific (5H)
pcdélný profil řeky jihlc/y (195£- I99 ť

5c/'

300 -

2Q0 -

tsas
1389
199a

pŕ»<l 1986

1C
12
12

73
33 7A
S-i 5 30 :3S 32
93 2C£ \£-i. 3T

5a
72

SS

33

s:

ss

52

7C

50
AS

5T

6C

7

15

mi'sŕc odberu

Ofl '- sv c Svratka.

DALEŠICE

MOHELSO

JEDU

•> 6

Roiey ; l i

J i h l i v i i-—i a i 1 3 Dy

D y j * ' ' 1
NOVÉ MLÝNY

1 - Jihiava-Vladislav

2 - Dalešice nádrž

3 - Mcheino nádrž

4 - Jihiava-pod Mohelnem

5 - jihla.va-.McheIsicý aiiýn

6 - Jihlava-Ivančice

7 - j'ihlava-Mcravsicé 3rár.i=e

S - Jihlava-Iváň
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T O O - * "

30 -

=CGismní vody v oioif JE Ouksvcny

ckŤ:vi:= Ťriřic (3H)

1988 g=!
T 989 1 ^ 3
1990 MM
7 997 MĚ

20
22
24
17

21
17
22
13

T7
!£
17
15

15
17
15
í S

20
20
13
15

m'stG

13

20
13
17

ocberj

35
50
42
33

4a
55
54
52

72
55
63
32

3 4

75

72
94

Psdzsmni vody v okoiŕ JE Dukovcny

beŕc akíívíta

mSq/l
1 0 0 0 -

3 0 0 -

S00 -

1988 £33 292 313 290 365 454 350 572
1989 SSSS 296 329 312 370 450 335 535
1990 frKť*i 315 345 310 382 460 315 594
1991 MĚ 322 364 325 360 448 550 604

misia ocberj

10

S42
S53
538
666

790
815
820
342

535
503
513
625
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Naměřené výsledky beta aktivity a tritia v podzemních vodách

Podzemní zdroje

1 - Skryje
2 - Dukovany
3 - Rouchovany
i - Slavětice
5 - Hrotovice
6 - Dalešice
7 - Hohelno
8 - Brubšice
9 - Ivančice
10 - Hor. Bránice

3H

20
21
17
15
20
18
84
72
48
35

1988
celk.beta

0,292
0,313
0,290
0,365
0,465
0,330
0,585
0,790
0,642
0,572

38

22
1.7

<15
<15
20
20
76
65
55
50

1989
celk.beta

0,296
0,324
0,312
3,374
0,450
0,330
0,608
0,815
0,656
0,585

3H

24
22
17
17
18
18
72
63
54
42

1990
celk.beta

0,315
0,345
0,310
0,362
0,460
0,325
0,618
0,820
0,638
0,594

3H

17
18
<15
<15
16
17
94
82
52
38

1991
celk.beta

0,322
0,364
0,325
0,360
0,448
0,330
0,625
0,842
0,666
0,604

Výsledky jsou vyjadrený v Bq na objem 1 litru vody

4. Materiály vodního prostředí

Mezi druhy patřící do této skupiny jsou všechny pevné

materiály, které jsou v přímém styku s vodou. Jsou to

především charakteristické druhy dnových sedimentů, dále

vodní biocenózy rostlinného a živočišného původu a druhy

ryb, které se vyskytují v povrchových vodách řeky Jihlavy a

ve stojatých vodách obou údolních nádrží Mohelno a Dalešice.

4.1. Dnové sedimenty

V minulých letech před zahájením provozu JE byl vybrán

tzv. charakteristický reprezentační vzorek dnového sedimentu

pro řeku Jihlavu. Byla v něm provedena i granulometrická

analýza, vypočtena i velikost směrodatného zrna a sestrojeny

i čáry zrnitosti. Byly stanoveny i obsahy přírodních

radionuklidů, celkové aktivity alfa i beta, dále přírodního

uranu, radia 226 a draslíku 40. Tyto výsledky reprezentují

úroveň přírodního pozadí.

Před zahájením provozu v letech 1983 a 1984 byly v

těchto dnových sedimentech určeny pomocí gamaspektrometrické

analýzy obsahy umělých radionuklidů a také úroveň 1 3 7Cs a
9 0Sr.

V následující tabulce výsledků jde o přibližnou úroveň

vzorku č. 1 - Jihlava - Vladislav.
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•licrivíŕc =esic
crs»» se

c s-r-rcic (SCSr)
Í'9£S—195 i;

5CS-

Lr-

í:

I 1= 2S 3 i 5

1 5 S - Í 3 S

3 '•- :t

mísŕc seberu

. ^ : MOHELJ* Q

• • -EDU

. 2 — s 3v:<

3y • • i

na v c

1 - Jihlava - Vladislav
začátek vzdutí

2a - Dalešice nádrž

2b - Dalešice nádrž - zátoka

3 - Mohelno - nádrž

naproti odpadnímu kanálu

4 - Jihlava - Mohelno

5 - Jihlava - Ivančice
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4.2. Biologické materiály

Byly systematicky sledovány v okolí JE Dukovany a dají
se v podstatě rozdělit na dva hlavní druhy - biologický
materiál rostlinného a živočišného původu.

V návaznosti na kontinuitu sledování v předchozích

letech po zahájení provozu JE v Dukovanech, zůstaly pro

sledování stejné druhy (makrozoobentos - říční organismy),

Fontinalis - mechy, cladophora - vláknitá řasa, lakušník

vzplývavý - vyšší vodní rostlina a vodní květ sinicový.

Sledované a hodnocené vodní ekosystémy byly v průběhu
let 1989 - 1991 sledovány a sbírány dvakrát ročně, a to v
obdobích jaro a podzim.

Kumulcce i37Cs do biclcc. mcrericlu
období 1SSS-1991 (1 9S6-Cerncbyí)

sq/Wg řiv. nmofy
•30 -

1 0 0 -

n
i I

50-J !B
Sil

fcb
7 986
1983
1 589
1990
í 991
1984-35

36
42
20
12
3

142
75
24

IS

:o

66
24

15
12
9

druh

104
3a
25
14

3

vzorku

* 1 *
5C
22

13
•2

4

3

1 - Makrozoobentos
2 - Vodní květ
3 - Fontinalis
4 - Cladophora
5 - Batrachium
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Aktivite 1 57Cs ne nccrzi Mohelnc
(pec ccpccem JE) v rybech

=c/-<3 živ. rtmory

zoc -
T5C -

toc - [

J

3

j

J
S

J

?

Si . 1

36 ĹZľ
aa zzz
3a Ľiiu2

as SB
3 9 NWWWN
9o mB
90 ĚÉ!

Konzumenti:

120
:C3
75
1 *'
iS

SS
25
30

Cejn velký
Kapr obecný
Plotice obecná

17

Dravci: Candát obecný
Pstruh duhový
Štika obecná

Aktivita 90Sr ne nedrží Mohelnc
(poc oepecem JE) v druzích ryb

50

30 - —;

20 -

í0~ i É ! P
; i

J m

1935 HU
19S6 d !

1989
1990 iiÄí

Druh vzorku:

3.5
30
3
7
Á

2.5
24
S
6
3

2.5
22
7
6
5

1.5
35

a
i.

2

40
5
5

2.5

druh vzorku
1 - Kapr obecný 4 - Candát obecný
2 - Plotice obecná 5 - Štika obecná
3 - Pstruh duhový
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4.3. Rybí společenstva

Vzhledem k dosaženým výsledkům po spadu v Černobylu v

roce 1986 byla neustále soustředěna pozornost na stejné

druhy ryb.

Z dravých ryb to byly druhy: štika obecná, pstruh

duhový, candát obecný, tloušt - jelec a bolen dravý. Z ryb

nedravých označených konzumenti, to byl

nejoblíbenější - kapr obecný, také zde nejhojnější ryba

plevelná - plotice obecná a cejn velký a malý.

Ryby jsou z materiálů vodního prostředí nejvyšším

článkem potravního řetězce, za nímž následuje jíž člověk.

Aktivita jednotlivých radionuklidů byla sledována

pomocí gamaspektroskopicke analýzy, kde byly hodnoceny

hlavně dlouhodobé radionuklidy, např 1 3 4 + 1 3 7
Cs a 1 0 6Ru a

další štěpné a korozní produkty.

a přírodní 4 0K.

Z beta zářičů to byly 3 USr3 U

Akrivitc 157CS ne nečni Mchelrc
(pec scpc=«m JE) V drusich ryo

riv. rtmoTv

•3t:

T 988
Í9Í9

7990

199!

Ž.Z

i;
6C •j.

22

10
3

snjh vzarku

Í.I

22

J. i

JQ

1 - Kapr obecný
2 - Plotice obecná
3 - Pstruh duhový
4 - Candát obecný
5 - štika obecná
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5. Závěry z předložených výsledků

5.1. V povrchových vodách řeky Jihlavy se vlivem provozu JE

Dukovany zvýšila pouze koncentrace dominantního tritia

(3H). Původní přírodní pozadí tritia před zahájením

provozu bylo 10 Bg.l"1.

V roce 1990 byla průměrná hodnota tritia 168 Bq.l

(12), v roce 1991 byla 189 Bq.l"1 (12).

Porovnáme-li limitní koncentrační hodnotu pro kontrolní

profil na řece Jihlavě pod Mohelnem - 5000 Bq.l" a pro

vodohospodářský tok - 700 Bq 1 , vidíme, že je zde

stále rezerva.

Poslední profil v podélném profilu řeky Jihlavy v obci

Iváň při zaústění řeky Jihlavy do druhé novomlýnské

nádrže vykazuje hodnoty tritia od 51 - 60 Bq.l"1, tedy

šestinásobné zvýšení hodnot oproti přírodnímu pozadí.

Tento dominantní radionuklid nelze jinak odstranit z

vody než naředěním. Obecně tritium představuje

zanedbatelný podíl pro okolní obyvatelstvo z ozáření.

Ostatní umělé radionuklidy vypouštěné do vodotečí z

řady štěpných a korozních produktů ( 4Mn, 5 8Co, 1 1 0Ag a

další) jsou v těchto povrchových vodách pod hranicí MDA

(minimálně detekované aktivity) a jsou prakticky

neměřitelné.

5.2. Z měřených materiálů vodního prostředí, at již jde o

dnové sedimenty či ostatní biologické materiály a ryby,

dochází k pozvolnému snižování na původní hodnoty.

Biologické materiály (Fontinalis, Batrachium nebo vodní

květ sinicový) přijímají až 70 % radioaktivního 1 3 7Cs a

ostatních radionuklidů jako 1 3 4Cs, 1 0 6Ru) v důsledku

havárie v Černobylu. Stejně tak i ryby a hlavně dravé

jsou ovlivněny spadem z této havárie. Všechna tato

zvýšení jsou hlavně v důsledku Černobylu.

Vliv jaderné elektrárny Dukovany můžeme připisovat jen

dvěma případům v roce 1989, kdy ve svalovine dravé ryby

(jelec - tloušt) byly nalezeny slabé stopy 5 4Mn a 5 8Fe.
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Tyto ryby se převážně zdržují v oteplených vodách pod

odpadem všech vod ze Skryjského potoka.

V závěru je třeba upozornit na nové nařízení vlády ČR

č. 171/92 Sb., kterým se stanoví ukazatele přípustného

stupně znečištění vod.

Pro aplikaci vypouštění z JE Dukovany platí:

celková aktivita alfa

celková aktivita beta

tritium 5000

stroncium 9 0 + Y 9 0

caesium 1 3 7

0 , 5

2 , 0

0

0 , 5

1,0

B q . l

B q . l

B q . l

B q . l

B q . l

- 1

- 1

- 1

- 1

- 1
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SLEDOVANIE A HODNOTENIE RÁDIOAKTÍVNYCH VÝPUSTÍ Z EBO

DO HYDROSFÉRY ORGÁNMI HYGIENICKEJ SLUŽBY

RNDr. Ľubomír Čechvala, RNDr.M. Petrášová, Ing. Ondrušková

Národný ústav hygieny a epidemiológie Bratislava

Orgány hygienickej služby, reprezentované predovšetkým

bývalou Krajskou hygienickou stanicou zsl.kraja a v súčas-

nosti Národným ústavom hygieny a epidemiológie aktívne sa

zúčastňovali a zúčastňujú tak projektovej prípravy (posudzo-

vanie projektov) ako aj realizácie výstavby jadrovo energe-

tických zariadení (JEZ) na území Slovenska a dozoru nad ich

činnostou. Pretože sa jedná o pomerne vysoko špecializovanú

oblast hygieny, náročnú tak na odborníkov z oblasti radiač-

nej hygieny ako aj na prístrojovú laboratórnu a terénnu d o -

zimetrickú a inú techniku, bol odbor hygieny žiarenia KHS

Bratislava už v minulosti poverený centralizovaným hygienic-

kým dozorom nad všetkými JEZ na Slovensku. V súčasnosti sa

jedná o:

- atómovú elektráreň A-l v Jaslovských Bohuniciach

- atómovú elektráreň V-l v Jaslovských Bohuniciach

- atómovú elektráreň V-2 v Jaslovských Bohuniciach

- medzisklad vyhoreného jadrového paliva v J.Bohuniciach

- budovanú JE Mochovce

- regionálne úložisko RAO v Mochovciach.

Prvé štyri menované JEZ sú v súčasnosti producentami

rádioaktívnych odpadov, vrátane plynných exhalátov a kvapal-

ných rádioaktívnych látok, z ktorých čast je kontrolovane

a riadene vypúšťaná do životného prostredia.

Predmetom nášho referátu je iba problematika sledovania

a hodnotenia kvapalných rádioaktívnych výpustí do hydrosfé-

ry. Problematikou plynných exhalátov, ich merania a hodnote-

nia ako aj úrovní vzdušných dávkových príkonov sa teraz n e -

budem zaoberať.

Hydrosféra a kvapalné rádioaktívne výpuste sú predmetom
nášho záujmu dlhodobé, v podstate už od čias výstavby
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Tabulka č. 1

Limity výpustí ra-látok odpadovými vodami z EBO

KONCENTRAČNĚ LIHITľ Bq.l~J

ŠTIEPNE A AKTÍVNE
KORÓZNE PRODUKTY

TRÍCIUM 3H

h-l

37

1.95.103

V-l

37

1.95.105

V-2

20

1.0.105

EBO 1

-

-

BILANČNÉ LIMITY Bq.rok"-1

ŠTIEPNE A AKTÍVNE
KORÓZNE PRODUKTY

TRÍCIUM 3H

1.85.1D10

2.22.I013

1.85.1010

1.0.1013

1.0.109.

1.15.1O13

3.8.1010

4.37.1013

Pozn. Bilančný limit je cd 1.7.1992 stanovený pre celý komplex E3O

JE A-l sa systematicky sleduje obsah ra-látok v povrchových

i pitných vodách. Náš monitorovací program okolia JE EBO

v priebehu uplynulých rokov sa rôzne modifikoval a boli vy-

tvorené v zásade dve verzie a to:

1. Monitorovací program za normálnej činnosti komplexu EBO

2. Monitorovací program okolia EBO a ostatného územia v prí-

pade radiačnej havárie.

Tieto dva druhy monitorovacích programov predstavujú vlastne

extrémy tak v prevádzke JE ako aj v našej dozornej činnosti,

pričom druhý typ monitorovacieho programu nebol a verme že

nebude ani nikdy v plnej miere aplikovaný. Poznamenávam, že

termín "radiačná havária" je jasne definovaný ako strata

kontroly nad zdrojom žiarenia, ktorá ma za následok nedovo-

lený únik rádioaktívnych látok a ionizujúceho žiarenia do

životného prostredia vyžadujúci opatrenia na ochranu obyva-

telstva. Druhý typ monitorovacieho programu nebol a verme že
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Tabulka č. 2

Prehlad o rádioaktivite odpadových vôd vypúštaných z EBO
J. Bohunice v rokoch 1972-92

p n 7

J z limitu

1972 ]

1973
1974
1975
1976
1977 2

1978 ]
1979 4

1980
* z limitu

1981
% z limitu

1982
% z limitu

1983
t z limitu

1984
t z limitu

1985
t z limitu

1986
t z limitu

1987
i z limitu

p rt v

J z limitu

1988
1 z limitu

Elektráreň Aj

Cel.beta
aktivita
106Bq

240
968

46 883
136 820
3 9427B0
75 125
33 670

- 5465.7
14.77

10B1.7
2.92

9B10.3
26.51

1956.5
5.29

4704.4
12.71

8307.6
22.45

6483.5
17.52

2704.3
7.27

3H

109Bq

j

172
19 126
66 247
82 251
5 413

10036.6
31.56

1471.5
4.63

10945.9
34.42

12480.4
39.25

14174.9
44.57

18513.6
58.22

16251.7
51.11

9085.4
28.56

Elektráreň Aj

Cel.beta
aktivita
106Bq

176.2
0.4B

3H

109Bq

5352.0
16.82

Elektráreň Vj

Cel.beta
aktivita
106Bq

-

-
-

129.0
0.35

107.8
0.29

735.2
1.99

157.8
0.43

201.6
0.54

490.2
1.32

136.4
0.36

324.8
0.87

3H

1093q

-

-
-

3756.4
11.81.

2386.4
7.50

5914.3
18.6

6475.9
20.36

4727.0
14.86

7104.0
22.34

6570.4
20.66

672B.1
21.14

Elektráreň Vj

Cel.beta
aktivita
106Bq

132.4
0.36

3H

109Bq

3247.0
10.20

Elektráreň V'2

Cel.beta
aktivita
106Bq

-

-
-
-
-

-

-

-

-

141.1
14.11

148.6
14.86

196.5
19.65

94,3
9.43

3H

109Bq

_

-

-
-
-

-

-

-

-

829.6
8.3

5463.8
54.64

8015.1
80.15

6926.5
69.26

Elektráreň V ?

Cel.beta
aktivita
106Bq

48.6
4.86

3H

109Bq

5033.0
50.33
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pokračovanie tabuľky č. 2

R O K

* z limitu

19B9
\ z limitu

1990
t z limitu

1991
1 z limitu

1992 5

X z limitu

Elektráreň A]

Cel.beta
aktivita

10°Bq

4608.9
12.46

102.2
0.28

171.45
0.92

52.63
0.28

3H

109Bq

1809.2
5.68

3244.06
10.19

10238.2
46.12

527.00
2.37

Elektráreň \

Cel.beta
aktivita

106Bq

83.0
0.22

97.97
0.26

74.96
0.41

56.61
0.31

3H

109Bq

5034.1
15.82

7107.20
22.33

8375.10
83.75

5680.80
56.80

Elektráreň V2

Cel.beta
aktivita

106Bq

28.7
2.87

39.78
3.98

28.01
2.80

23.89
2.40

3H

109Bq

5406.9
54.07

5894.70
58.95

7199.20
62.50

7086.80
61.62

Vysvetlivky:

1 - uvedenie Ai do prevádzky
2 ' Aj odstavená 22.2.1977

- Vi uvedená do prevádzky v dec.1978- Vi uveaena ao prevaazny
* - údaje platné pre A.+ Vi
5 - J z limitu do 30.6.1992

Tabulka č. 3

Celková beta aktivita vypustená odpadovými vodami z
v niektorých rokoch a mesiacoch v MBq

EBO

mesiac

I .
I I .

III.
IV.

V.
VI .

VII.
VIII.

IX.
X.

XI.
XII.

s

1975

1 617
5 9 2
9 9 9
9 6 2

1 147
6 586

9 6 2
1 2 5
5 9 2

7 030
12 950
13 320

46 883

1976

3 400
16 OlO

6 610
6 0 0

8 410
5 0 0

5 700
1 1OO
1 200

6 0 0
53 450
39 240

136 820

1977

1 720
3 754090

17 600
51 640
60 480
21 1OO
18 540

3 390
2 730
3 460

8 8 0
7 710

3 942780

1992

8.82
6.83
6.96
5.28

19.61
25.95
20.17
13.89

6.78
6.77
6.86
5.21

133.13

Limit EBO platný od 1. 7.1992 je 3, 8.1010Bq/rok
= 38 OOO MBq/rok
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Tabulka č.4
Niektoré hodnoty prevyšujúce limit rádioaktivity vo vodách
kanála Manivier a Dudváhu za vtokom kanála v rokoch
1974 - 1987 (výsledky KHS resp.NÚHE Bratislava)

Druh

Maximálna
hodnota

Hodnoty
prevyšujúce
limit
37 B q . ľ 1

Nuklíd

Z beta

™Cs
9 0Sr

131X

I beta

1 3 7Cs

131j

Kanál Manivier

objemová
aktivita
v Bq.ľ 1

2110

228

77

87.4

224

1B3

59

41

37.4

101

38.7

39.8

mesiac,
rok

febr.1975

okt.1975

máj 1975

febr.1977

máj 1984

máj 1975

nov,1975

júl 1978

máj 1977

nov.1975

máj 1984

febr.1977

Dudváh za vtokom
kanála, Žikovce

objemová
aktivita
v Bq.ľ 1

80

4]

13

58

40.6

39.1

mesiac,
rok

nov.1975

nov.1575

febr.1979

okt.1975

nov.1975

okt.1975

ani nebude nikdy aplikovaný. Úniky rádioaktívnych látok pre-

sahujúce povolené limity ktoré v minulosti nastali teda ne-

môžu by£ charakterizované ako radiačné havárie.

Jadrová energetika produkuje značne vel'ké množstvá rá-

dioaktívnych látok a široké spektrum rádioaktívnych nukli-

dov. Sú to predovšetkým produkty retazovej jadrovej reakcie,

teda štiepne produkty a ďalej produkty aktivácie rôznych

konštrukčných a iných materiálov, pôvodne nerádioaktivne.
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Tabulka č.5

Priemerné hodnoty SB , 9 0Sr, 1 3 7Cs v rokoch 1974-1992 podlá
analýz NÚHE v kanáli Manivier Žlkovce

1974
1975
1976
1977
1978
1979
1550
1981
1982
1963
1984
2965
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992

e

1.5
58.6
?
7.8
7.0
2.1
1.6
0.8
0.5
0.7
21.7
1.0
0.7
1.4
0.3
0.9
0.3
0.3
0.2

KIN.

0.2
5.3

1.2
0.7
0.2
P.2
0.2
0.2
0.3
0.2
0.3
0.2
0.3
0.1
0.3
0.2
C.I
0.1

KM.

4.6
332
1

37.4
41.3
14.8
3.4
5.3
1.5
3.5
244
3.5
2.3
7.7
0.6
4.3
0.4
0.4
0.4

90s
SI

0.1
9.3
0.4
1.3
3.1
0.9
0.5
0.4
0.1
0.3
0.6
0.2
0.1
0.8
0.1
0.2
0.1
0.03
0.04

137C.
La

0.1
40.1
9.6
0.8
0.6
0.4
0.5
0.3
0.3
0.1
4.1
0.6
0.4
0.3
0.1
0.3
0.2
0.1
0.05

Tabulka č.6
Obsah t r íc ia H v recipiente odpadových vôd v Bq.l"1

(koncentračné intervaly)

ROK

1964
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992

ZLOŽKA

KANÁL
MANIVIER
ŽLKOVCE

66-35 230
40-55 000
40- 4 221
87- 6 990
29-12 464
45-11 214
61- 355
40-65 631
42- 1 562

DUDVÁH
ZA KANÁLOM

40-39 950
40-17 370
24- 1 247
93- 1 567
25- 1 934
27- 2 803
40- 150
40-37 B23
40- 1 197

VÁH

37-881
35-186
?

125-141
21-159
37-459
50-180
40-536
43-539

POTRUBIE
SOCOHAN

273
40-6 071
30-5 009
67-17 ]B9
17-11 970
51-10 431
40- 3 750
40- 2 276

-

Pozn. - označenie "Dudváh za kanálom* reprezentuje
lokality Žlkovce, Trakovice, Bučany a Siladice

- označenie "Váh" reprezentuje lokality Hlohovec
a Sereď
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Tabulka č. 7

Priemerný
v Bq.l" 1

obsah H v pitných vodách (studne) v okolí EBO

LOKALITA

ŽLKOVCE-RATKOVCE
•

•

•

•

J.BOHUNICE
TRAKOVICE
MALŽEMCE
PEČEŇADY
BUČANV
TRNAVA
ZELENÍCE
BRESTOVANY
SILADICE

1985

417 (2)
-
-
-
-

<HDA (1)
480 (1)

<M» (1)
<KDA (1)

-
<MDA (1)

-
-
-

ROK

1989

51 (4)
-
-

-
59 (7)
« (4|

<HDA (3)
.

<HDA (4)
<«DA (1)
<MDA (3)

1991

<MDA (31)
66.5 (28)
138.9 (33)
250.3 (3)
811.2 (3)
<HDA (12)

-

-

-
-

Pozn. - v zátvorkách je uvedený počet analyzovaných vzoriek,
resp. studní, pre ktoré platí uvádzaný pooler

- HOA = minimálna detekovateľná aktivita cca 40 Bq.l"
za štandardných meracích podmienok

Tabulka č.8

Obsah 9 0Sr a * Cs vo vodných sedimentoch Manivieru
a Dudváhu v Bq.kg

ROK

1975
1976
1977
1978
1981
1985
1988
1989
1991

HANIVIER
ŽLKOVCE

9 0Sr

840
3 570

22 590
11 610

364
278
29

3 550

m

1 3 7 C S

59 120
143 200
79 850
B 050
2 315
6 463

551
2 652

562

DUDVÁH
ŽLKOVCE

9 0Sr

40
670

6 910
3 690

73
160
11

2 4B0
231

1 3 7Cs

33 380
1 440
18 860
2 390
506

1 745
104

1 616
4 594

DUDVÁH
BUČANY

9 0Sr

20
1 450

53 830
4 370
215
61
11

2 760
6B7

I 3 7Cs

8 930
5 900
10 210
3 730
2 270
2 062

176
861

2 04B

Pozn. 1. V niektorých vzorkách sa nachádzajú aj iné
rádionuklidy ako m Cs, 6 0Co, 5 4Hn, m h q

2. VÚJE vzorky, analyzované na NÚHE, odber 1991
obsahovali doteraz najvyššie aktivity Cs
a to až 209 770 Bq.kg"1 (90Sr - 2 045 Bq.kg'1)
v tabuľke uvádzané nie sú. Tieto vzorky boli
odobraté z miest s vyšším vzdušným dávkovým
príkonom.
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Tabulka č.9

Obsah 9 0 S r a ^3 7Cs vo vodných rastlinách Manivieru a Dudváhu
v Bq.kg"1

1975
1976
1977
1978
1981
1985
1988
19B9
1991

KAMVIER
ZLKOVCE

9 0Sr

2 750
3 900
15 220
3 430
211
.
14
19

-

1 3 7Cs

9 750
3 600
67 750

760
1 453
.
332
30

-

DUDVÁH
ZLKOVCE

9 0Sr

230
480

4 130
120
36
10
1
7
27

1 3 7Cs

45 000
i 940
1 B00
180
87
236
3
5
33

DUDVÁH
BUCÄNY

9°Sr

120
60

2 170
210

3
1
12
365

1 3 7Cs

24 500
480

1 390
180

232
8
19
56

Pozn. 1. Vodné r a s t l i n y sú n a p r . FONTIKÄilS AKTIPÍRETICA,
CLADOPBORA GLOMERATA, POTAMOGETOH PECTIHWUS a i n é
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VÝPUSTE JADERNÉ ELEKTRÁRNY TEMELÍN A JEJICH KONTROLA

Ing. Marie Fechtnerová ČEZ a.s., JE Dukovany

Pro j'adernou elektrárnu Temelín je zdrojem surové vody

řeka Vltava. Voda bude odebírána z nově vybudovaného vodního

díla Hněvkovice. Čerpací stanicí, která je umístěna na levém

břehu VD Hnévkovice se voda čerpá do dvou zásobních vodojemů

o objemu 2 x 15000 m 3. Ze zásobních vodojemů natéká voda sa-

mospádem do úpraven vody.

Surová voda se pro potřebu elektrárny upravuje v těchto

provozních souborech:

a) chemická úpravna vody - slouží k zajištění dodávky vody

potřebné pro primární a sekundární okruh, havarijní

systémy a vody pro horkovodní systémy.

b) úpravna přídavné a části oběhové chladící vody - slouží

k úpravě přídavné vody pro chladící okruh kondenzátorů

technické a požární vody v systémech chlazení, důleži-

tých spotřebičů.

K tomu související pomocné provozy jsou:

- sklad chemikálií

- likvidace kalů

Upravená voda se v elektrárně používá pro :

- doplňování primárního okruhu (voda deminerali-

zovaná)

- doplňování sekundárního okruhu (voda deminera-

lizovaná)

- doplňování horkovodního okruhu (voda změkčená)

- doplňování okruhu chladicích věží a technické

vody nedůležitých spotřebičů (voda čiřená)

- doplňování okruhu vychlazovacích bazénů s roz-

střikem, v nichž se chladí technická voda důle-

žitých spotřebičů (voda čiřená)

Vodní hospodářství, které sestává z chemických a vodo-

hospodářských provozů, tvoří podstatnou část provozu celé JE

a jeho rozsah a provozuschopnost závisí zejména na kvalitě
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surové vody. Tato ovlivňuje rozhodujícím způsobem technolo-

gii úpravy vody na JE, především dávkování chemikálií, spo-

třebu provozních hmot, životnost zařízení, množství a slože-

ní odpadů.

Ze složek surové vody má na úpravu vody vliv především

obsah nerozpuštěných látek, obsah organických látek vyjádře-

ných jako oxidovatelnost, obsah vápenatých a horečnatých

iontů, obsah hydrogenuhličitanů a volného oxidu uhličitého.

Rozhodující vliv na kvalitu vody ve Vltavě má provoz

Jihočeských papíren ve Větrní. Odpadní vody ze závodu obsa-

hují ligninsulfonové látky, které jsou biologicky velmi těž-

ce odbouratelné. Po zahájení provozu nové odparky v papír-

nách se kvalita vody výrazně zlepšila. V současné době, po

uvedení do provozu čistírny odpadních vod v Českém Krumlově

a v Českých Budějovicích, se průměrná kvalita vody ve Vlta-

vě, v profilu Hněvkovice, za uplynulé období letošního roku

pohybuje okolo hodnoty 8,2 mg/l CHSKMn, maximální hodnota

byla naměřena 11,4 mg/l CHSKjjn (max. projektová hodnota byla

uvažována 36 mg/l CHSKjjn). Kvalita vody ve Vltavě přímo ov-

livňuje ekonomické náklady na úpravu vody, ale i kvalitu vy-

pouštěných odpadních vod a množství chemických kalů.

Odpadni vody.jej ich likvidace a vypouštění

Zásobováni technickou vodou slouží ke krytí ztrát vody

v provozu. Tyto ztráty vznikají především odparem a vypouš-

těním odpadních vod. Na jaderné elektrárně tvoří většina

systémů uzavřené okruhy,kde se voda kontinuálně čistí a zno-

vu vrací do okruhu. U těchto okruhů vznikají odpadní vody

při regeneraci čistících stanic. U okruhů, kde dochází ke

ztrátě vody odparem, dochází i k zahušťování rozpuštěných

látek. Při určité kvalitě vody se část cirkulující vody od-

pouští jako odluh.

Odpadní vody se dělí na dešťové, splaškové a technolo-

gické.

Technologické odpadní vody se dělí na aktivní a neak-

tivní.
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Odpadni vody deštové

Z celé plochy ETE jsou deštové vody v množství

max. 9,2 m3/s svedeny přes dvě pojistné nádrže a retenční

nádrž do potoka Strouha, který ústí do Vltavy ve vzdutí

Hněvkovické nádrže. Pojistné nádrže jsou betonové o celkovém

objemu 10200 m3, retenční nádrž má objem 183000 m 3. Plovoucí

nečistoty a ropné látky zachytí dvě norné stěny na začátku

každé nádrže. Další betonová norná stěna je umístěna na kon-

ci nádrže před přepadovou hranou.

Splaškové odpadni vody

Jedná se o odpadní vody ze sociálních zařízení jednot-

livých objektů v nekontrolované zóně JE, jídelny a kuchyně.

Množství těchto vod odpovídá v podstatě spotrebe pitné vody

a z hlediska kvality běžným splaškovým vodám. Tyto odpadní

vody jsou splaškovou kanalizací svedeny na biologickou ČOV.

Splaškové odpadní vody z kontrolované zóny jsou splaškovou

kanalizací svedeny na biologickou ČOV. Splaškové odpadní vo-

dy z kontrolované zóny jsou vody ze sociálních zařízení, ob-

jektů reaktoroven, budovy pomocných provozů, laboratoří

a hygienických smyček. Tyto vody mohou být kontaminované,

ale jejich aktivita bude velmi nízká. Jsou odvedeny splaško-

vou kanalizací (aktivní větev) rovněž na biologickou ČOV,

kde jsou čištěny na lince pro aktivní odpadní vody.

Technologické odpadni vodv radioaktivní.

Technologické odpadní vody zahrnují:

a) Odpadní vody primárního okruhu a kontaminované odpadni

vody.

Tyto vody jsou čištěny na čistících stanicích,

podrobují se destilaci a kondenzát se čistí na ionexo-

vých filtrech.Po radiometrické kontrole se zavádí zpět

do okruhu. Nečistoty ve formě koncentrátu z odparek

a znehodnocených sorbentů filtrů jsou zpracovány jako

kapalné RAO.
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b) Regenerační a proplachové vody filtrů čistící stanice

odluhů parogenerátoru.

Tyto vody mohou být radioaktivní, závisí to na

těsnosti parogenerátoru na primární straně. Netéstnost-

mi trubek v PG dochází k pronikání vody I.O. s obsahem

radionuklidů do II.O. Radionuklidy se zachycují a kon-

centrují na filtrech čistící stanice odluhu PG, odkud

se při regeneraci vymývají. Proto se tyto vody považují

za radioaktivní a jsou jímány zvlášť. Podrobují se ra-

diochemické analýze a je-li jejich aktivita nad stano-

vený limit, jsou vypouštěny do speciální kanalizace

a zpracovány jako radioaktivní. Obsah radionuklidů zá-

visí na těsnosti primárního okruhu. Znečištění a che-

mické složení těchto vod je dáno především technologii

regenerace filtrů. Organické znečištění je zanedbatel-

né, vysoké je chemické znečištění - vysoká solnost.

Zde se nabízí možnost (až na základě skutečného

provozu) využití reverzní osmózy.

c) Tritiové vody.

Tritium vzniká při provozu reaktoru především re-

akcí izotopů boru s neutrony o vysoké energii. Dále

vzniká tritium v chladivú aktivací deuteria a určité

množství vniká do primárního okruhu netěstnostmi z pa-

livových článků. Koncentrace tritia je limitována. Aby

nebyl překročen stanovený limit (v projektové dokumen-

taci se uvádí 1,16 . 10 1 0 Bg/m 3), musí se denně 6 m 3

z primárního okruhu každého bloku odpouštět. Odpouští

se část "čistého kondenzátu" z čištění drenážních vod

I.o. Kondenzát po destilaci je dočištován na ionexových

filtrech. Kromě tritia obsahují tyto vody ještě stopová

množství radionuklidů z primárního okruhu. Jejich su-

mární beta-aktivita nesmí překročit 3,57 . 10 3 Bq/m3.

Z chemického hlediska se jedná o demineralizovanou vo-

du, chemické a organické znečištění je prakticky nulo-

vé. Tyto vody se po radiochemické kontrole ředí a vy-

pouštějí do kanalizace.
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Technologické odpadní vody neaktivní.

Technologické odpadní vody zahrnují:
a) Odluh z chladicího věžového okruhu.

V důsledku odparu v chladících věžích dochází v okruhu

k zahuštění rozpuštěných nečistot. Aby se ustavila rov-

nováha a nedošlo k usazování nečistot v systému, musí

se část vody odpouštět. Ztráty vody odluhem a výparem

se doplňují přídavnou vodou z CHŮV.

Složení této vody bude v rozhodující míře ovlivňovat

složení odpadních vod vypouštěných z JE . Odluh obsahu-

je znečištění organické a chemické. Organické znečiště-

ní je dáno znečištěním surové vody, technologií úpravy

a jeho koncentrace stupněm zahuštění v okruhu. Chemické

znečištění je dáno koncentraci solí v surové vodě

a množstvím dávkovaných chemikálií. Dávka se řídí kva-

litou surové vody. Množství odpadních vod z věžového

chladícího okruhu představuje asi 93 % všech odpadních

vod vypouštěných z elektrárny.

b) Odluh z bazénového okruhu chlazení důležitých spotřebičů.

Tento odluh lze přiřadit k odluhu z chladících

věží.Množství odluhu představuje asi 4 % tzn. , že oba

odluhy budou činit 97 % všech odpadních vod z JE.

c) Technologické odpadní vody s ropnými látkami.

Po odluhu z chladících věží představují tyto vody nej-

větší část technologických odpadních vod. Ty se sbírají

zvláštní kanalizací všude tam, kde je možný výskyt rop-

ných látek - při práci zařízení nebo mytí zaolejovaných

povrchů (strojovna, dílny, garáže atd.). Tyto vody jsou

svedeny na čistírnu zaolejovaných vod. Vyčištěné vody

se vrací zpět na vstup do elektrárny. Čistící linka se

skládá z mechanického usazování, odlučovače olejů

a chemického čiření.

d) Odpadní vody z CHŮV a blokové úpravy kondenzátu.

Jsou to proplachové a regenerační vody z demineralizač-

ních a změkčovacích filtrů CHŮV a filtrů úpravy turbí-
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nového kondenzátu. Jsou svedeny do objektu neutraliza-

ce. Zde dojde částečně k jejich vzájemné neutralizaci

a zbytková acidita bude neutralizována vápnem. Po neu-

tralizaci jsou tyto vody vypouštěny do sběrače techno-

logických vod. Vzniklé neutralizační kaly budou po za-

huštění na pásových filtrech uloženy na skládce neak-

tivních kalů. Organické znečištění těchto vod je nepa-

trné, podstatné je znečištěni chemické (vysoká sol-

nost), vysoký obsah iontů alkalických kovů, vápenatých

a síranových iontů, dusičnanů a chloridů. V případě ne-

těsnosti trubek PG mohou vykazovat regenerační vody

z BÚK aktivitu. Při překročení stanoveného limitu jsou

vypouštěny do speciální kanalizace a čištěny jako radi-

oaktivní.

e) Odpadní vody ze speciální prádelny a hygienických smy-

ček.

Odpadni vody ze speciální prádelny jsou znečištěny pře-

devším pracími prostředky. Obsahují tenzidy a fosforeč-

nany a mohou být aktivní. Prací vody se chemicky sráže-

jí. Pokud po chemickém srážení je jejich aktivita vyš-

ší, než povolený limit, odvádí se na čističku odpadních

vod ze speciální prádelny. Jinak se opět mohou použit

v prádelně nebo jsou vypouštěny do splaškové kanalizace

- aktivní části. V současné době se uvažuje s technolo-

gií odstreďovaní, která produkuje menší množství RAO,

určených ke konečnému uložení.

Rozdělení odpadních vod odpovídá i systém kanalizace na

elektrárně. Jednotlivé druhy odpadních vod jsou odváděny

zvlášť:, aby mohly být podle svého charakteru čištěny.

Speciální kanalizace svádí radioaktivní vody na čistící

stanici radioaktivních vod. Tato kanalizace podléhá zvlášt-

ním předpisům. Ze speciální kanalizace nesmí docházet k úni-

kům odpadních vod a případné úniky musí být snadno zjisti-

telné.

Průmyslová kanalizace odvádí technologické odpadní vody

neaktivní. Samotnou větev této kanalizace tvoří kanalizace
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odvádějící zaolejované odpadní vody na čistírnu zaolejova-

ných vod. Vody s obsahem ropných látek se nesmí do jiných

částí průmyslové kanalizace vypouštět.

Splašková kanalizace odvádí splaškové odp. vody na ČOV.

Kanalizace má 2 větve pro odpadní vody z kontrolované a ne-

kontrolované zóny.

Deštové vodv jsou svedeny dešťovou kanalizací do pojis-

tných nádrží v Býšově.

Všechny odpadní vody, vypouštěné z elektrárny,jsou sve-

deny do sběrné jímky 500 m 3 a odtud odvedeny výsledným sbě-

račem do Vltavy v profilu Kořensko (začátek vzdutí Orlické

nádrže). Odpadní vody jsou zavedeny do bloku vociní elektrár-

ny, ponořeného vodního stupně Kořensko. Zde jsou vyústěny na

savky turbín, kde dojde k provzdušněni a promísení odpadních

vod s vltavskou vodou.

Aby se zabránilo možnému znečištění odpadních vod radi-

oaktivními látkami, případné aby tato skutečnost byla včas

zjištěná, budou v areálu JE umístěny kontrolní stanice.

V objektu u sběrné jímky bude instalováno kontrolní měření

aktivity se signalizaci nastavené úrovně, kontinuální měření

odpadních vod a zařízení na odběr vzorků k rozboru v radi-

ochemické laboratoři. Na vstupu do sběrné jímky bude elekt-

rodami měřena vodivost, pH, na výstupu pak měření ropných

látek. Měření základních ukazatelů ostatních znečištění vy-

pouštěných odp. vod do toku bude ještě průběžně kontrolováno

v Kořensku. Zde bude měřena teplota, pH, vodivost, rozpuště-

ný kyslík a organický uhlík a současně prováděny registrační

záznamy, které budou sloužit i pro kontrolní orgány. Výše

uvedené ukazatele, včetně řady dalších (Cl~, NO3~, NH 4

+,

SO 4

2", PO 4

3~ atd.) budou ještě pravidelně sledovány v che-

mické laboratoři. Některé tyto ukazatele bude laboratoř sle-

dovat pravidelně i u hlavních vodohospod. objektů uvnitř

elektrárny.

Po promísení odpadní vody s vodou v řece bude sledovat
aktivitu laboratoř vnější dozimetrie.
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Ovlivnění kvality vody v řece Vltavě vypouštěním odpadních

vod z ETE.

Výpočet vlivu odpadních vod elektrárny na Vltavu vychá-

zí ze znečištění odpadních vod a kvality vody v řece. Pro-

jektové hodnoty ukazuj i,že budou splněny všechny ukazatele

znečištění stanovené novým nařízením vlády č. 171/92 Sb. ze

dne 26.2.1992, kterým se stanovují ukazatele přípustného

stupně znečištění povrchových vod. Uvedené základní a nejdů-

ležitější ukazatele znečištění, které elektrárna svým provo-

zem může ovlivnit, jsou jednak fyzikálně chemické ukazatele,

dále pak obsah radioaktivních látek. V tabulce č.l jsou uve-

deny hodnoty kvality vody ve Vltavě před a po smíchání s od-

padními vodami z ETE v profilu Kořensko při provozu dvou

bloků. Ovlivnění Vltavy je počítáno pro nejnepříznivější

průtok v řece, tj. Q 3 5 5 = 9,46 m
3/s, pro informaci uvádíme,

ž e Qprum = 5 0 m 3/ s-

Z hlediska organického znečištění (vyjádřeného ukazate-

li BSK5 a CHSKj,jn) nedojde k téměř žádnému zhoršení kvality

vody v řece Vltavě. Vzhledem k tomu,že v podkladech je uva-

žováno s chemickým čiřením veškeré surové vody, jsou údaje

o obsahu solí nepříznivější, ale i zde se pohybují hluboko

pod povolenou hodnotou. V tabulce jsou uvedeny hlavní ukaza-

tele znečištění, ale lze jednoznačně konstatovat, že kvalita

vody,pod zaústěním odpadních vod ETE, vyhoví novým vodohos-

podářským předpisům ve všech ukazatelích, stanovených

vl. nař. č. 171/1992 Sb. Velmi diskutovanou otázkou byl

problém tepelného znečištění a obsah vypouštěného fosforu.

Byly obavy, že fosfor, jako limitující faktor eutrofizace

vodních nádrží, ve spojení s vypouštěnou oteplenou vodou mů-

že významně zvýšit eutrofizaci nádrže Orlík, a tím následně

zhoršit upravitelnost vody pro vodárenské účely. Této prob-

lematice byla, v rámci řešení státního úkolu, věnována nále-

žitá pozornost.

Byla provedena bilance celkového přísunu fosforu do ná-

drže Orlík z celého povodí. V současné době se celkový pří-

sun fosforu pohybuje okolo 400 t/rok. Příspěvek elektrárny

činí pouze 3 t/rok. I tuto hodnotu chceme snížit použitím
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Tabulka č. 1

Ovlivnění řeky Vltavy odpad.vodami vypouštěnými z ETE.

ukazatel

BSK5

CHSKMn

chloridy
sírany
dusičnany
amonné ionty
rozpuštěné 1.
ropné látky
vápník
hořčík

Vltava

5,0
17,5
23
57
12
0,9

220
0,08
30
9

Vltava
+ odp.vody

5,1
17,7
29,8
72,2
12,6
1,44

253,5
0,084
33,6
9,3

ovlivnění
Vltavy o:

0,1
0,2
6,8
15,2
0,6
0,54
33,5
0,04
3,6
0,3

vládní nař.
č.171/92 Sb.

8
20

350
300
50
2,5

1000
0,2

300
200

Hodnoty jsou uvedeny v mg/l

Tabulka č. 2

ukazatel

Tritium
Suma beta

pozadí

Bq/1

3
0,239

průměr
+ pozadí

Bq/1

118
0,256

maximum
+ pozadí

Bq/1

546
0,550

vyhláška
vodáren,
toky

Bq/1

700
1

č.171/92
ostatní
toky

Bq/1

5000
2

bezfosfatovych pracích prášků.

Teplota vody v řece se v profilu Kořensko zvýší o 0,1

až 0,5°C, což je v rámci meziroční variability meteorologic-

kých podmínek. Na základě naměřených a zjištěných výsledků

(v rámci řešení úkolu) bylo konstatováno, že JE nepředstavu-

je tepelné znečištění Vltavské kaskády při normálním provozu

dvou bloků.

Velká pozornost je věnována radioaktivitě. V tabulce

č.2 jsou uvedeny hodnoty ovlivnění Vltavy z hlediska vypouš-

tění radioaktivních látek v odpadních vodách. Z tabulky vy-

plývá, že v obou ukazatelích vyhovuje vypouštěni odpadních

vod hodnotám pro vodárenské toky.

Závěrem lze konstatovat, že i z výsledků řešení státní-

ho úkolu je zřejmé, že odpadní vody vypouštěné z ETE, ne-
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zhorší upravitelnost vody pro vodárenské využití.

Vysvětlivky: 1.0. - primární okruh
II.0. - sekundární okruh

Literatura:

Závěrečná zpráva VÚV státního úkolu "Výzkum vlivu ETE na ži-
votní prostředí"
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MONITORING VODNÍCH SYSTÉMŮ V BLÍZKÉM OKOLÍ JADERNÉ
ELEKTRÁRNY TEMELÍN

Ing.Jiří Konečný, Miloš Hrubý, R. Figalla
ČEZ a.s. JE Temelín

Úvod

Laboratoř radiační kontroly okolí realizuje kontrolu

složek životního prostředí na základě schváleného Předpro-

vozního monitorovacího programu. Predprovozní monitorovaní

je zaměřeno na zjištění údajů umožňujících posoudit význam

různých cest expozice obyvatel v důsledku normálního provozu

jaderné elektrárny nebo při havarijních situacích spojených

s nepředvídatelnými úniky radioaktivních látek do ovzduší

nebo hydrosféry. Hydrosféra je v okolí jaderné elektrárny

Temelín důležitou složkou. Kromě významného vodárenského to-

ku Vltava se zde nalézá řada rybníků (a to i chovných). Mo-

nitorování těchto složek je tedy nutné. Ze strany Státního

rybářství je o výsledky monitoringu patřičný zájem.

Predprovozní monitorovací program

Predprovozní monitorovací plán ve své části týkající se

hydrosféry předpokládá monitorování těchto složek.:

Povrchové vody

Odběrová místa:

Hněvkovice - přehradní nádrž na Vltavě

Vltava pod vyústěním odpadního kanálu JETE (Pašovice)

Malešice - Temelínský potok

Bělohůrecký rybník (na Temelínském potoku)

Protivín - Blanice

Nový rybník (na potoku Strouha)

Naděje rybník (Hluboká nad Vltavou)

U Palečků rybník

Velké Nákří rybník

Týn nad Vltavou - Vltava

Koloděje nad Lužnicí - Lužnice
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Odbery vzorku jsou prováděny jednou za 3 měsíce, stano-

vuje se tritium a obsah radionuklidů polovodičovou gama

spektrometrií. Na gamaspektrometrickou analýzu je odebíráno

15 1 , bezprostředně nato jsou vody okyseleny na pH 2 kyseli-

nou chlorovodíkovou a jsou do nich přidány nosiče Co, Sr

a Cs. V2orky pro stanovení tritia jsou odebírány samostatně

a před měřením jsou upraveny destilací. Doba měření na zaří-

zení TRICARB 2260 je 500 minut. Jako scintilační kokteil se

používá PICO-FLUOR LLT.

Pitné vody

Odběrová místa:

Původní

Temelín - studna
Kočín - studna
Litoradlice - studna
Zvérkovice - studna
Sedlec - studna
Dříteň - zásobníky

podzemních vod

Nynější

Nová Ves - studna
Litoradlice - studna
Zvérkovice - studna
Sedlec - studna
Dříteň - zásobníky

podzemních vod

Odběry vzorků jsou prováděny jednou za rok. Stanovuje

se tritium a obsah radionuklidů polovodičovou gama spektro-

metrií. Odběrová místa je nutné měnit vzhledem k měnící se

situaci zásobování obyvatelstva pitnou vodou (např. obec Te-

melín je v současné dobé zásobovaná pitnou vodou z vodovod-

ního řádu Římov). Pro gamaspektrometrickou analýzu se při-

pravuje odparek z 15 1 odebrané vody. Pro účely stanovení

sumární alfa a beta aktivity rozpustných látek se odpařuje

1 1 vody. Vzorek se odpaří dosucha a pro měření se bere na-

vážka 10 mg/cm2 měřící misky. Stanovení je prováděno podle

ČSN 757600, 757611 a 757612 s použitím proporcionálního po-

čítače. Současně se odděleně odebírá vzorek pro stanovení

obsahu tritia, který se zpracovává tak jak již bylo uvedeno.

Sedimenty

Odběrová místa jsou shodná s odběrovými místy povrchových
vod.
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Podzemní vody

Odběrovými místy je 17 hydrogeologických sond v areálu JE

Temelín resp. jeho bez-prostředním okolí. Frekvence odběrů

je zatím čtvrtletně. Stanovuje se tritium a obsah radionuk-

lidů polovodičovou gama spektrometrií. Koncem tohoto roku

bude vypracovaná studie, na základě které upřesníme počet

odběrových míst a jejich frekvenci.

Výsledky měření

Stanovení obsahu umělých radionuklidů a 2 2 6Ra ve vybraných
rybnících za rok 1990 a 1991.

Bylo dohodnuto, že každoročně bude prováděno sledování

rybníků Velké Nákří, Naděje a Bělohůrecký. Operativně se bu-

dou sledovat i další (referenční) lovené rybníky o počtu asi

dva.

Velké Nákrí

Týden odběru: 46/90

kapr
tolstolobik

sediment svrchní

3H
[Bq/1]

-

-

1 3 4CS
[Bq/kg]
[mBq/l]

<0,12
<0,12

3,28

1 3 7CS
CBq/kg]
[mBq/l]

1,7
0,54

36,7

2 2 6Ra
[Bq/kg]
[mBq/l]

-

-

Týden odběru: 40/91

kapr 1
kapr 2

voda

sediment svrchní

3H
[Bq/1]

-

-

-

1 3 4CS
[Bq/kg]
[mBq/l]

<0,12
<0,12

<0,0015

1,3

1 3 7Cs
[Bq/kg]
[mBq/l]

0,70
0,68

0,0036

11,7

2 2 6Ra
[Bq/kg]
[mBq/l]

<2,5
<2,5

<0,025

<2,5
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Týden odběru: 45/90

kapr
tolstolobik
lín

sediment
0-2
2-5
5-15

3H
[Bq/1]

-

1 3 4Cs
[Bq/kg3
[mBq/l]

<0,12
<0,12
0,055

4,15
0,31
<0,04

137CS
[Bq/kg]
[mBq/l]

1,71
0,86
0,93

45,1
4,7
<0,4

2 2 eRa
[Bq/kg]
[mBq/l]

Týden odběru: 40/91

kapr 1
kapr 2

voda

sediment svrchní

3H
[Bq/1]

-

-

-

1 3 4CS
[Bq/kg]
[mBq/l]

<0,12
<0,12

<0,0015

5,2

1 3 7Cs
[Bq/kg]
[mBq/l]

0,45
0,35

0,002

69,5

226 R a

[Bq/kg]
[mBq/l]

<2,5
<2,5

<0,025

8,6

Bělohůreckv

Týden odběru: 25/91

voda

sediment svrchní

3ň
[Bq/1]

3,3

-

1 3 4CS
[Bq/kg]
tmBq/l]

<0,0015

8,8

1 3 7CS
[Bq/kg]
[mBq/l]

0,018

85,0

2 2 6Ra
[Bq/kg]
[mBq/l]

<0,025

33,5

Týden odběru: 40/91

kapr 1
kapr 2

voda

sediment svrchní

3H
[Bq/1]

-

2,1

-

1 3 4CS
[Bq/kg]
[mBq/l]

<0,12
<0,12

<0,0015

7,1

137 C s

[Bq/kg]
[mBq/l]

0,76
0,65

0,0027

85,4

2 2 6Ra
[Bq/kg]
[mBq/l]

<2,5
<2,5

<0,025

5,3
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Horní Novosedelsky

Týden odběru: 46/90

kapr
tolstolobik

sediment svrchní

3H
[Bq/1]

-

-

1 3 4 C S
[Bq/kg)
[inBq/1]

<0,12
<0,12

3,3

1 3 7CS
[Bq/kg]
[mBq/1]

0,7
0,54

36,7

2 2 6Ra
tBq/kg]
tmBq/1]

-

-

Obsah radionuklidů ve svalovine říčních ryb
(odběr červenec a srpen 1991)

Lokalita

Vltava - Hladná

Vltava - Týn

Druh

candát
cejn
plotice
bolen
okoun

kapr
tloušÝ
plotice

1 3 4CS
[Bq/kg]

0,95
<0,12
0,21
0,42
0,80

<0,12
<0,12
<0,12

137 C s

[Bq/kg]

9,02
0,44
2,07
3,81
9,64

1,06
1,93
1,93

ostatní

<MDA
<MDA
<MDA
<MDA
<MDA

<MDA
<MDA
<MDA

Bezdrev

Týden odběru: 45/90

kapr 1
kapr 2
tolstolobik 1
tolstolobik 2

voda

sediment (Zliv)
0-2
2-5
5-10
10-15
15-20
20-25

3H
[Bq/1]

1 3 4Cs
[3g/kg]
[mBq/1]

0,12
0,12
0,12
0,12

0,0015

2,1
1,5
0,9
0,4
0,4
0,4

1 3 7CS
[Bq/kg]
[mBq/1]

1,27
1,68
1,06
1,08

0,0038

33,5
23,1
15,3
21,1
7,6
1,3

2 2 6Ra
[Bq/kg]
[mBq/1]

2,5
2,5
2,5
2,5

0,025

4,10
5,60
3,7
21.60
9,83
3,7
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Bezdrev (pokračování)

Týden odběru: 45/90

sediment (hráz)
0-2
2-5
5-10
10-15
15-20
20-25

3H
[Bq/1]

1 3 4CS
[Bq/kg]
[mBq/1]

0,8
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4

1 3 7Cs
tBq/kg]
[mBq/1]

16,9
3,7
9,7
11,6
0,4
0,5

2 2 6Ra
[Bq/kg]
[mBq/1]

3,7
3,7
5,62
6.75
6,23
5,59

Starý Vrbenskv

Týden odběru: 45/90

voda

sediment
0-5
5-10
10-15
15-20
20-25

3H
[Bq/1]

-

-

1 3 4CS
[Bq/kg]
[mBq/1]

0,4
0,4

0,4

2,5
1,3
0,4
0,4
0,4

1 3 7Cs
[Bq/kg]
[mBq/1]

0,73
0,86

0,0066

39,3
24,5
3,6
1,2
0,9

2 2 6Ra
[Bq/kg]
[mBq/1]

in 
in

0,0025

24,7
3,7
5.9
3,7
3,7

Počínaje rokem 1992 byla věnovaná větší pozornost hlavně mě-

ření tritia, 1 3 7Cs v některých vzorcích nebyl detekován

(MDA). Proto tento rok uvedeme tabulky v poněkud jiné formě.
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Stanovení obsahu umělých radionuklidu ve vzorcích vybraných
vzorků vodních systémů za rok 1992

Aktivita radionuklidu v povrchových vodách 1992

Lokalita

Hněvkovice - Vltava

Týn n.Vltavou -Vltava

Pašovice-Kořensko

Malešice-Temelínský
potok

Koloděje-Lužnice

Protivín-Blanice

Bělohůrecký rybník

Naděje rybník

Nový rybník

Datum
odběru

23.1.
22.4.
28.7.
15.10.

23.1.
22.4.
28.7.
15.10.

23.1.
22.4.
28.7.
15.10.

23.1.
22.4.
28.7.
15.10.

23.1.
22.4.
28.7.
15.10.

23.1.
22.4.
28.7.
15.10.

23.1.
22.4.
28.7.
15.10.

23.1.
22.4.
28.7.
15.10.

23.1.
22.4.
28.7.
15.10.

3H
t Bq/1]

<3,6
3,2±1,9
<2,9
<2,9

<3,6
3,9±1,2
<2,9
<2,9

<3,6
3,3±1,7
<2,9
<2,9

<3,6
<2,9
<2,9
<2,9

<3,6
2,9±0,8
3,0±l,l
<2,9

<3,6
3,0±0,6
<2,9
<2,9

<3,6
2,9±1,7
<2,9
<2,9

<3,6
-

<2,9
<2,9

<3,6
<2,9
<2,9
<2,9

1 3 7 C S
[mBq/1]

2,7±0,6
2,9+0,5
2,3±0,7
2,2+0,6

5,6+0,8
2,8±0,7
3,9±0,8
2,2±0,6

5,3+0,7
2,4+0,6
3,4±0,7
6,2+0,8

<2,0
<2,7

4,9±0,8
2,9±0,7

4,7+0,7
4,3±0,7
7,4±0,8
5,4±0,7

2,4+0,6
<1,7

6,l±0,9
2,7±0,7

2,4±0,6
5,5±0,6

14,4±1,1
8,7±0,9

2,2±0,6
-

4,l±0,8
5,2+0,3

<2,0
<1,5
<2,0
<2,4
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Aktivita radionuklidú v povrchových vodách 1992
(pokračování)

L o k a l i t a

U Palečků rybník

Velké Nákří

Datum
odběru

23.1.
22.4.
28.7.
15.10.

23.1.
22.4.
28.7.
15.10.

3H
[Bq/1]

<3,6
3,3±1,2
<2,9
<2,9

<3,6
3,3±1,6
3,4±0,7
<2,9

1 3 7CS
[mBq/1]

<2,0
2,0±0,4
<2,6
<2,4

3,4±0,7
9,l±0,7
24,6±1,5
1,6±1,2

MDA pro vybrané radionuklidy v povrchových vodách [Bq/1]:
5 1Cr

5 9Fe

1 3 4CS

18

3,0

1,6

5 4Mn

6 0Co

1 4 4Ce

1,2

1,7

11

^ n A g

1,6

1,4

Stanovení aktivity tritia a sumární alfa a beta aktivity

v pitných vodách 1993.

Lokalita

Temelín

Kočín

Litoradlice-

Zvěrkovice

Sedlec

Dřiteň

Týden
odběru

34.

40.

34.

34.

35.

3H
tBq/1]

<2,9

<2,9

<2,9

<2,9

<2,9

2 <beta
[Bq/1]

0,

0,

1,

0,

o,

963±0,

123±0,

939±0,

440±0,

593±0,

102

028

178

050

049

2 <alfa
tBq/1]

o,

0,

o,

o,

043±0

007±0

114±0

072±0

,038

,006

,060

,035

<0,004
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Aktivita radionuklidu v sedimentech

Lokalita

Hněvkovice -
Vltava

Týn n.Vltavou -
Vltava

Pašovice-
Kořensko (Vltava)

Malešice-
Temelínský potok

Koloděj e-Lužnice

Protivín-Blanice

Bělohůrecký
rybník

Naděje rybník

Nový rybník

U Palečků rybník

Velké Nákří

Datum
odběru

22.
15.

22.
15.

22.
15.

22.
15.

22.
15.

22.
15.

22.
15.

22.
15.

22.
15.

22.
15.

22.
15.

7.
10.

7.
10.

7.
10.

7.
10.

7.
10.

7.
10.

7.
10.

7.
10.

7.
10.

7.
10.

7.
10.

40 K

742+19
720+18

749+19
807+20

676+17
765±20

657+17
621+16

722+19
695+18

966±24
985±24

258+7
306+8

621116
674+17

608±15
586115

1049+27
1038+27

256+7
314 + 8

6
4

52
31

91
126

31
21

115
200

9
4

4
3

21
2

23
29

91
118

5
15

1992
1 3 7Cs

,410
,210

,3 + 1
,9 + 0

,0 + 2
,5+3

,5+0
,8+0

,5+2
,314

,4+0
,3 + 0

,6 + 0
,110

,7+0
,9 + 0

,210
,510

,1+2
,612

,3 + 0
,i±o

,2
,2

,3
,8

,3
,1

,8
,6

,9
,8

,3
,7

,1
,1

,6
,1

,6
,8

,3
,9

,2
,4

0
0

3
1

5
7

1
1

7
12

0
0

0
0

0

0
1

6
7

0
0

1 3 4CS

,40+0,05
,39+0,06

,39+0,11
,9010,09

,1210,17
,42+0,20

,9510,81
,1810,09

,28+0,22
,55+0,37

,5810,06
,3010,61

,2510,03
,2610,44

,90+0,06
<0,15

,5810,06
,7510,08

,16+0,23
,60+0,27

,30+0,04
,69±0,06

MDA pro vybrané radionuklidy v sedimentech [Bg/kg]:

5 1Cr

5 9Fe

1 4 4Ce

3,0

0,5

1,3

5 4Mn

9 5Zr

0,5

0,4

5 8CO

9 5Nb

0,2

0,2
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Aktivita radionuklidů v rybách 1992

Místo odběru

Druh Datum
odběru

40. 137Cs 134Cs 90Sr

Velké Nákří

kapr 128.9. I 124±3,6| 0,91+0,05 I 0,074 I 0,0610,02

Bělohůrecký rybník

kapr 129.9. I 106±3,5| 0,54+0,05 I 0,088 I 0,1110,04

Naděje

kapr 128.9. 101 + 3,3 I 0,47 + 0,05 I 0,078 I 0,2310,08

Vltava-Orlík

bolen
okoun
cejn
candát

20.11.
20.11.
20.11.
20.11.

102+2,9
112+3,4
91+3,6
123+4,0

3,40+0,11
10,66+0,30
1,92+0,11
6,49+0,22

0,21+0,02
0,74+0,04

0,14
0,45+0,04

0,19±0,05
O,14±O,O3

0,2210,06

Vlhavský rybník

kapr 116.11.I 112+3,7| 0,37+0,051 0,10 I

Munický rybník

candát
kapr

2.11.
2.11.

129+3,7
117+3,4

3,78+0,13
1,11+0,06

0,2210,04
0,08

0,1210,03
0,14+0,03

Volešek rybník

kapr I 26.10.I 112 + 3,7| 0,70+0,06J 0,10 I

MDA pro vybrané radionuklidy v rybách [Bq/kg]:

5 1cr
5 9Fe

1 4 4Ce

0,72

0,16

1,18.

5 4Mn

9 5Zr

0,08

0,12

5 8CO

9 5Nb

0,07

0,07

Závěr

V tabulkové formě jsou uvedeny výsledky měření radio-
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nuklidů ve složkách vodních systémů v nejbližším okolí JE

Temelín. Bylo postupováno v souladu s predprovoznim monito-

rovacím programem, který byl v některých jednotlivostech

i po jeho oficiálním schválení po dohodě se schvalujícími

organizacemi měněn.' Rokem 1992 se výsledky díky lepšímu

zvládnutí měřící a laboratorní techniky a soustavnému měření

tritia stávají přehlednějšími. Většina výsledků je na hrani-

ci MDA a to hlavně v posledním období, kdy detekce 1 3 4Cs

a 7Cs v důsledku černobylských spadů je velmi problematic-

ká.
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PROGNÓZA VLIVU JADERNÉ ELEKTRÁRNY TEMELÍN NA HYDROSFÉRU

A DALŠÍ SLOŽKY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Ing. Eduard Hansiík, CSc., Ing. Adolf Mans fe Id, CSc.,
Pavel Šimonek Výzkumný ústav vodohospodářský TGH Praha

Na předcházející konferenci byla podána informace o za-

hájení řešení státního úkolu N 03-331-867 "Výzkum vlivu ja-

derné elektrárny Temelín na hydrosféru a další složky život-

ního prostředí" /I/.

V souladu s požadavky Mezinárodní atomové agentury ve

Vídni /2/ praxí v sousedních státech např. Spolkové republi-

ce Německo /3/ se vyžaduje vyšetření základních referenčních

hodnot ukazatelů radioaktivního a neradioaktivniho znečiště-

ní a dalších parametrů prostředí v období před zahájením

provozu jaderných elektráren k možné kontrole a hodnocení

vlivu jejich následného provozu na základní složky životního

prostředí. Z hlediska radioaktivních látek je tento požada-

vek v našich podmínkách umocněn reziduálním znečištěním po

havárii jaderného reaktoru v Černobylu v roce 1986, ale

i tím, že recipientem vyčištěných odpadních vod je vodáren-

sky užívaná Vltava /4/.

Souhrn dosažených poznatků /5-10/

Stabilní látky

V úseku Vltavy mezi Hlubokou a Prahou - Podolím

a v hlavních přítocích Lužnici, Otavě, Sázavě a Berounce by-

ly sledovány změny ukazatelů kvality vody ze zvláštním zamě-

řením na prioritní polutanty - specifické organické látky

a kovy. Zjištované hodnoty ve sledovaném období 1989 až

1992 vyhovovaly požadavkům nařízení vlády ČR č. 171/92 Sb.,

kterým se stanoví ukazatele přípustného stupně znečištění

vod.

Kritickým ukazatelem jakosti vod na horním toku Vltavy

byla dlouhodobě, vlivem vypouštění odpadních vod z JiP Větr-

ní, chemická spotřeba kyslíku manganistanem, CHSKMn. V roce
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1991 byla uvedena do zkušebního provozu odparka na čištění

odpadních vod ve Větrní a v roce 1992 čistírna odpadních vod

v Českém Krumlově. Díky střetu zájmů JETE a JiP Větrní tak

došlo k výraznému zlepšení kvality vody v tomto ukazateli

(ale i dalších parametrech) v celém podélném profilu Vltavy.

Na příkladu místa sledování Vltava v Týně nad Vltavou došlo

ke zlepšení CHSKMn o 80 %, z průměrných 49,8 mg.I"1 na

10,2 mg.I"1, při současném snížení relativního variačního

koeficientu hodnot CHSKMn z přibližně 50 % na 20 %.

Vysoké zatížení nádrže Orlík fosforem na úrovni kolem

400 t ročné přetrvává. Zdrojem jsou především splaškovéVod-

padní vody (mimo JETE), přítoky ze zemědělsky obhospodařova-

ného povodí a lokální zdroje znečištění.

Radioaktivní látky

V ukazateli celkové objemové aktivity beta převažuje

příspěvek 4 0K. Objemové aktivity radia-226 jsou v rozmezí

5 - 1 0 mBq.l"1 a koncentrace uranu vesměs nižší než 0,0002

mg.I"1. Z umělých radionuklidú je vlivem černobylské havárie

zvýšený výskyt 13'Cs a 9 0Sr na úrovně 10 - 20 mBq.l"1.

Deponie počernobylskeho 1 3 Cs v povodí Vltavy nad odbě-

rovým místem Týn nad Vltavou s plochou 3645 km2 je přibližně

13 TBq. Odtok 1 3 7Cs z území představuje,za předpokladu prů-

měrného průtoku profilem Týn n. Vltavou a průměrně zjištova-

né objemové aktivity 10 mBq.l"1 zanedbatelný podíl, méně než

0,1 % deponie. * Cs bude působit dlouhodobě po zahájení

činnosti JETE a bude komplikovat zjišťování vlivu elektrárny

v tomto ukazateli.

Tritium bylo zjištováno jako zbytkové znečištění po po-

kusech jaderných zbraní, s průměrnými objemovými aktivitami

3 Bq.l" , s trendem poklesu jeho koncentrací.

Z důvodu shody radionuklidú z počernobylské reziduálni

kontaminace a potenciálních dlouhodobých radionuklidú ve vý-

pustech JETE byla pozornost věnována zjištováfií změn obsahu

umělých radionuklidú ve dnových sedimentech nádrže Orlík,
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zejména 1 3 7Cs (poločas 30 r), 1 3 4Cs (2 r) a 9 0Sr (poločas

28,5 r). Hmotnostní aktivity 1 3 Cs byly průměrně zjišťovány

214 ± 42 Bq.kg"1 (1990), 150 ± 78 Bq.kg"1 (1991) a 212 ± 93

Bq.kg"1 (1992). Zjištěné hodnoty v okolí JETE byly přibližně

o 1 řád vyšší než v okolí JE Dukovany z důvodu nehomogenního

spadu radionuklidů na naše území po havárii v Černobylu.

Rostoucí hodnota podílu hmotnostních aktivit 1 3 7Cs

a 1 3 4Cs v roce 1990 8,2, roce 1991 10,7 a v roce 1992 16,7

jednoznačné potvrzuje černobylský původ radioizotopů cesia

(poměr aktivit těchto izotopů v období havárie 1986 byl 2).

Hmotnostní aktivity 9 0Sr byly zjišťovány v rozmezí hodnot

pod mezí detekce 8 Bq.kg až 18 Bq.kg a odpovídají zas-

toupení 9 0Sr ve směsi radionuklidů černobylského původu.

Výsledky modelových zkoušek zaměřené na studium rozdě-

lení radioaktivních látek mezi vodu a nerozpuštěné látky

resp. dnové sedimeny potvrdily význam záchytu radionuklidů

na pevné fázi a tím možnost kumulace radioaktivních látek ve

dnových sedimentech nádrže Orlík. Podrobněji jsou ve sborní-

ku prezentovány v samostatném příspěvku.

Hydrobiologické charakteristiky

Nádrž Orlík je vysoce eutrofizovaná. Výskyt vodního

květu sinic nepříznivé působí a omezuje rekreační využití

nádrže zejména v přítokových částech nad soutokem Vltavy

a Otavy. Současnou kritickou situaci je možné vyřešit pouze

systematickým snižováním celkového přísunu fosforu - pravdě-

podobné až na hodnotu pod 100 t.r"1. K dosažení těchto pod-

mínek by bylo třeba zamezit vypouštění odpadních vod s kon-

centrací veškerého fosforu nad 1,0 mg.I"1 do vzdutí nádrže

Orlík. Eutrofizace nádrže by však neměla být přítokem otep-

lených vod z JETE v podstatě ovlivněna.

Sledováním sezónních změn druhové struktury a velikosti

biomasy fytoplanktonu v nádrži Orlík a jejích přítocích byly

zajištěny údaje pro pozdější posuzování případných změn kva-

lity vody v souvislosti s provozem JETE.

V současné době se již projevilo zlepšení kvality vody
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v profilech Hluboká a Týn nad Vltavou, vlivem činnosti od-

parky v JiP Větrní, i zvýšením koncentrace chlorofylu-a

a biomasy autotrofních organismů ve vodě.

Obsah 1 3 7Cs v rybách z Orlíku byl v roce 1990 vyšší

u dravců (sumec, štika, okoun), u kterých se pohyboval

v hodnotách 11,5 - 13,8 Bq.kg"1 čerstvé váhy svaloviny, ku-

mulační faktor byl 10 , u nedravých ryb (kapr, cejn) obdob-

ného stáří dosahoval 2,3 - 2,5 Bq.kg"1 čerstvé váhy masa. Ve

svalovine ryb bylo 1 3 7Cs kumulováno 2x více než v kostech

nebo vnitřnostech. Detekováno bylo i 4Cs, jehož hmotnostní

aktivita u dravců byla až 1,8 Bq.kg"1 čerstvé váhy masa

a u nedravých ryb 0,2 - 0,4 Bq.kg"1. V letech 1991 a 1992

byl v rybách zaznamenán postupný pokles obsahu radioizotopů

cesia až na přibližně 1/3 ve srovnání s rokem 1990.

Ve vodních makrofytech odebraných v profilu Vltava Hlu-

boká, Týn a Hladná se aktivita 1 Cs pohybovala v letech

1990 - 1992 v rozmezí hodnot mezi 45 - 115 Bq.kg"1 a 1 3 4Cs

8 - 1 4 Bq.kg"1 při vztažení na sušinu.

Výsledky experimentálního sledování působení radionuk-

lidů na vodní organismy ukazují, že pro většinu vybraných

radionuklidú se jeví nejvíce radiosenzitivní jikry ryb

v prvních hodinách po oplození. Po tomto kritickém období

citlivost jiker na ozáření výrazně klesá. Vyvíjející se jik-

ry jsou schopny vytvořit ochranný mechanismus proti radiač-

nímu ozáření, který je však vzbuzen pouze vyššími aktivita-

mi. Nižší radiace nezpůsobuje jeho vznik a může proto škod-

livě působit na vývoj jiker.

Poznatky získané v této problematice byly využity pro

stanovení limitních hodnot ukazatelů III novelizovaného na-

řízení vlády ČR č. 171/92 Sb. v kategorii radioaktivních lá-

tek. Z hlediska působení radioaktivních látek tyto hodnoty

zabezpečují dodržení požadavku ukazatele II/9 stejného naří-

zení, kterým se stanoví, že nesmi docházet ke snížení pro-

duktivity vodního ekosystému ani k závažnému zúženi druhové-

ho spektra vodních organismů resp. překročeni nejvýše pří-

pustných hodnot dávky nebo objemové aktivity radionuklidú.
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Teplotní a' transportní poměry

K posouzení účinku oteplení vody Vltavské kaskády ka-

palnými odpady jaderné elektrárny Temelín byl využit bilanč-

ní model.

Terénní práce byly zaměřeny na zjištování rychlosti,

směrů proudění a teplot podhladinovými automatickými pří-

stroji. Měření prokázala, že v období stratifikace není mož-

no předpokládat stabilní epilimnickou vrstvu na ploše celé

nádrže, že vltavské rameno se promíchává v celém objemu a že

pro transport vody z JETE jsou rozhodující translační proudy

v hypolimniu.

Model uvažuje vliv vstupů a výstupů a rozhodující hyd-

rometeorologické vlivy. Jeho součástí byl i odhad skutečné

doby zdržení vody v nádrži Orlík stanovené na základě dvou-

letého sledováni změn stabilních izotopů 1 8O a 3H. Takto by-

la skutečná doba zdržení stanovena na 27 dní a byla rozděle-

na úměrně objemům těch částí nádrže, které se aktivně zúčas-

tňují transportu, tj. vltavské rameno a hypolimnium pod sou-

tokem s Otavou. Z výpočtů vychází, že i v kritickém období

vysokých teplot a nízkých průtoků dojde při instalaci

2000 MW ke zvýšení teploty na výtoku z Orlíka pouze

o 0,3°C. Teplota epilimnia se nezvýší, protože odpadní voda

se promíchá s chladnější vodou z vltavského ramene a zařadí

se pod stabilní epilimnickou vrstvu.

Polní měření v orlické nádrži rovněž umožnilo stanovit

doběhové doby v jednotlivých částech kaskády, což bylo vy-

užito pro posouzeni účinku maximální projektové nehody.

Kontaminace území radioaktivními látkami v okolí JETE

Současný stav kontaminace zalesněného a nezalesněného

území v širším okblí JETE přírodními a umělými radionuklidy

byl zjištěn leteckým geofyzikálním mapováním. Byly získány

regionální informace, které jsou v oblasti umělých radiqnuk-

lidů zcela nové. Z odvozených map pro 1 3 7Cs je zřejmé, že se

podílí na sumární radioaktivitě území relativné významně
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v rozmezí 2 - 12 %. Maximální plošná aktivita 1 3 Cs dosahuje

ca 7 kBq.m"2.

Výsledky těchto prací jsou použitelné pro komplexní po-

souzení stavu a kontaminace životního prostředí v současné

době a představují výchozí úroveň pro srovnání se situací

v budoucím období.

Prognóza vlivu provozních a havarijních výpustí JETE

Prognóza vlivu odpadních vod JETE na kvalitu vody

v profilu Vltava Kořensko vycházela z posouzení rozhodující-

ho zdroje znečištění a tím jsou odluhy chladící vody zahuš-

těné odparem s faktorem 4,25.

Za konzervativního předpokladu odebírání vody s charak-

teristickou jakostí c g o v profilu Týn nad Vltavou (Hnévkovi-

ce), jejího zahuštěni a směšování s vodou z Vltavy v profilu

Hladná (Kořensko) při kvalitě C 9Q a zabezpečeném průtoku vo-

dy 9,47 n^.s"1 dojde ke zhoršení jakosti pro hodnocené uka-

zatele v rozmezí 8,3 % - 19,5 %. Výsledné koncentrace látek

budou nižší než limitní hodnoty pro povrchové vody podle

ukazatelů III nařízení vlády ČR č. 171/92 Sb. Za průměrných

průtoků vody ve Vltavě bude stav přibližně 5x příznivější.

V ukazatelích radioaktivních látek byl posouzen vliv

tzv. tritiových odpadních vod, které jsou nejvíce diskutová-

ny. (Důvody vypouštění tritiových vod jsou zejména působeny

potřebou udržovat z radiohygienického hlediska maximálně

přípustnou hladinu koncentrace tritia ve vodách užívaných

v primární části elektrárny. Přípustná koncentrace byla ur-

čena na 3,7 GBq.m"3. Tento požadavek je u elektráren zajiš-

iován odpouštěním tzv. čistého kondenzátu primárního chladi-

vá, přečištěného několikanásobnou iontovou výměnou a desti-

lací, do průmyslové kanalizace a dále do řeky.)

Podle projektových podkladů /li/ roční bilance vypouš-

těného tritia pro dva bloky JETE je 40 TBg.r"1. Průměrná

koncentrace tritia v profilu Kořensko bude včetně pozadí

132 Bq.l"1 při zabezpečeném průtoku a za průměrných průtoků

bude úměrné nižší, v profilu Kořensko 27 Bq.l"1 a v Pra2e
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Podolí 12 Bq.l"1. Maximální koncentrace tritia, pro limity
vypouštěných vod v odpadním kanálu, budou ve Vltavě při za-
bezpečeném průtoku krátkodobě do 55O Bq.l"1 a v Praze
Podolí přibližně 50 Bq.l"1.

Z hlediska vypouštění ostatních umělých radionuklidů se

počítá s roční bilancí 1 GBq.r"1. Vliv těchto radionuklidů

bude interferovat s výskytem radionuklidů pocernobylského

původu a zvýšení celkové objemové aktivity beta v profilu

Kořensko bude působit zejména vypouštění odluhu z chladících

věží.

Souhrnně lze konstatovat, že objemové aktivity tritia

a ostatních radionuklidů vyhovují za provozních podmínek li-

mitu pro vodárenské toky podle nařízení vlády ČR č. 171/92

Sb.

Prognóza vlivu maximální projektové nehody JE z hledis-

ka kontaminace území vycházela z modelových řešení úniku ra-

dionuklidů do ovzduší s jejich následnou depozicí na zemském

povrchu. Za konzervativně volených okrajových podmínek a pro

meteorologické charakteristiky, při kterých dochází k rela-

tivně malému rozptylu látek a intenzivnímu přenosu radionuk-

lidů z ovzduší na území, je na příkladu 1 3 7Cs zřejmé, že

plošné aktivity vyšší než jsou průměrné resp. maximální

plošné aktivity zjištěné výše při leteckém mapování součas-

ného pozadí by byly dosaženy jen v blízkém okolí JETE a na

relativně malé ploše.

V případě havarijních úniků by byl plošný spad radio-

nuklidů v intervalu objemových aktivit 10 6 B.nT2 resp.

10 3 q.m~2. za konzervativně zvolených předpokladů, dojde

v poměrně úzké vlečce uniklých plynů ke spadu na vltavské

rameno 104 Bq.m"2 a na epilimnickou vrstvu pod soutokem

s Otavou 103 Bq.m"2.

Při spadu na vltavské rameno a epilimnium nádrže Orlík

je možné očekávat, že po dobu 9,2 dne bude vytékat nekonta-

minovaná voda, protože podíl difúze je zanedbatelný. Ve vl-

tavském rameni bude objemová aktivita 422 Bq.m"3, která se

při přechodu do hypolimnia zředí na 292 Bq.m"3. Protože hy-
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polimnium nádrže Orlík je největší zásobní prostor, je možno

doby zdržení v dalších částech kaskády sčítat a ke zředění

dojde pouze průtokem Sázavy a Berounky. Při středním průtoku

Q = 82,75 m3.s~^ pod soutokem s Otavou a minimálních průto-

cích v Sázavě a Berounce, je možno očekávat zvýšenou objemo-

vou aktivitu v Praze - Podolí po 20,5 dnech s hodnotou

254 Bq.m"3. Vlivem sorpce radionuklidů na nerozpuštěných

látkách příp. akumulací v biomase budou ve skutečnosti obje-

mové aktivity radionuklidů v rozpuštěné formě nižší ve srov-

nání s vypočtenými hodnotami.

Při maximální projektové nehodě se uvažují jako rozho-

dující izotopy Sr, •*• Cs a *J. První dva je možno pova-

žovat za dlouhodobé, •'••'lj s poločasem 8,2 dní sníží objemo-

vou aktivitu v důsledku radioaktivní přeměny na ca 18 %

a v Praze - Podolí by objemová aktivita 13^J byla 45 Bq.m"3.

Při izotermii platí pro celý obsah nádrže Orlík experi-

mentálně stanovená doba zdrž.ií 2/ dní. Potom by byla celko-

vá doba transportu aktivity do profilu Praha - Podolí 40,3

dne. Z hlediska koncentrací radioaktivních látek se to pro-

jeví v případě 1 3 1J dalším poklesem objemové aktivity radio-

aktivní přeměnou na 8 Bq.m .

Vypočtené objemové aktivity odpovídající podmínkám ma-

ximální projektové nehody vyhovují limitům podle přílohy III

nařízení vlády ČR č. 171/92 Sb.

Dále byly zhodnoceny možnosti ohrožení hlavních zvodní

a vodárenských zdrojů v širším okolí JETE. Zdroje v jihočes-

kých pánvích patří mezi velmi dobře ochráněné. Zdroje mělké

podzemní vody v blízkosti vodních toků patří mezi dobře

chráněné. Všechny zdroje v krystaliniku do vzdálenosti 10 km

mezi potenciálně méně chráněné. Tato skutečnost se týká pod-

mínek za maximální projektové nehody.

Souhrn

Kontrola vlivu provozu JE Temelín na složky životního

prostředí vyžaduje kvalifikované referenční hodnoty ukazate-

lů radioaktivního i neradioaktivniho znečištění a dalších
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parametrů prostředí i jejích změn v období před zahájením

provozu JE. Základní soubor těchto poznatků pro vzdálenější

okolí JE, v návaznosti na podrobné sledování blízkého okolí

zajištované provozovatelem - LRKO, byl získán v rámci dané

etapy řešení státního úkolu.

Prognózu vlivů JETE na hydrosféru a další složky život-

ního prostředí je třeba průběžně upřesňovat podle zpřesně-

ných údajů provozovatele o výpustech za provozních a mimo-

řádných situací.

Pokračování řešení úkolu v účelném rozsahu, s těžištěm

zaměřeným na problematiku hydrosféry, je realizováno v sou-

ladu se závěry oponentního projednání hodnocené časové etapy

v roce 1993.
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POROVNANÍ LABORATORNÍCH A TERÉNNÍCH K D PRO
 1 3 7Cs NA PŘÍKLADU

SEDIMENTŮ ŘEKY VLTAVY A JEJÍCH PŘÍTOKŮ V OKOLÍ JE TEMELÍN

Ing. Eduard Hanslík, CSc., Mgr. Jaromír Krejčí,

Mgr. Jiří Filip, Ing. Ivo Světlík Výzkumný ústav vodohospodářský TGH Praha

Cílem práce bylo nalezení regionálních distribučních

koeficientů K D pro dnové sedimenty odebrané z nádrže Orlík

a jejích přítoků v okolí stavěné JE Temelín. Na příkladu
1 3 7Cs byly dále porovnány výsledky laboratorního testování

K n s pozorováními rozdělení * Cs mezi vodou a sedimenty

v terénních podmínkách s využitím reziduálni kontaminace
1 3 7Cs po černobylské havárii /I/.

Prezentované výsledky představují podrobnější informaci

o této problematice, která byla souhrnně pojednána v rámci

přednášky o řešení státního úkolu N 03-331-867 "Výzkum vlivu

jaderné elektrárny Temelín na hydrosféru a další složky ži-

votního prostředí" /2/.

Metodika

Dnové sedimenty byly odebírány v podélném profilu vzdu-

tí přehradní nádrže Orlík a tří přítoků. Vzorky byly odebí-

rány v ročních intervalech do odbéráků /3/, v místech jejich

poškození seškrabem, viz tab. 1.

Vzorky po odběru byly sušeny v laboratoři při 105 °C

a takto prechovaný pro další zpracování.

Voda pro modelové experimenty byly odebrána z Vltavy

v Solenících pod hrází nádrže Orlík a nebyla chemicky stabi-

lizována. Do práce byla vzata odsazená část modelové vody

a zajištěna kompletní hydrochemická analýza.
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Tab. 1

Místo odběru

Vltava
Lužnice
Vltava
Vltava
Otava -
Vltava
Vltava
Vltava

pod Týnem, před soutokem
, před soutokem
- Doubrava, nad bývalým jezem
- Temešvár, před Podolským mostem
Zvíkov, před soutokem

- Zvíkov, po soutoku
- Chrást, za zámkem
- před hrází Orlíka

průměrná
hloubka

1,5 - 3 m
2 - 3 m

7 m
12 m
5 m

40 m
30 m
21 m

Pro modelové pokusy byly použity roztoky radionuklidů

připravené z etalonových standardů ÚVWR Praha. Pracovní

roztoky byly stabilizovány okyselením. Výsledné objemové ak-

tivity 1 3 7 C s resp. 1 3 4 C s v modelových roztocích byly 2740

Bq.l" 1 resp. 1830 Bq.l"1.

Záchyt radionuklidů byl studován v tzv. vsádkovém uspo-

řádání shodné jako Mansfeld /4/.

Radiozotopy cesia ve vzorcích vody, sedimentech i labo-

ratorních testech byly stanoveny gamaspektrometrickou analý-

zou s použitím zařízení Canberra S-100 s Ge detektorem, ka-

librovaným standardem 1 5 2 E u dodaným ÚVWR Praha. Výsledky

byly hodnoceny programem SPECTRAN AT.

Distribuční koeficienty K D byly vypočteny podle vztahu

• <V L/M S)

kde A s je podíl aktivity sorbované na sedimentu
A L podíl aktivity v roztoku
Mg hmotnost sedimentu (g)
V L objem roztoku (ml)

Dále byly vypočteny parametry modifikované izotermy

podle Goldschmith a Bolche /6/:

C/Z = (K 1/K 2)2 S A T + C / Z S A T

i-likde C je koncentrace sedimentu (g.l"1)
Z podíl aktivity sorbované na sedimentu (%)
ZSAT Po<*íl aktivity sorbované při nekonečné koncen-

traci sedimentu (%)
Kj/K2 podíl rychlostních konstant sorpce a desorpce
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Stanovení forem 1 3 7Cs v sedimentech bylo provedeno na

základě metodiky naznačené v práci Bobovnikové /!/ v násle-

dujících frakcích:

- vodou rozpustné formy, extrahovatelné destilovanou vodou,

- iontovýménné formy, extrahovatelné 1 M octanem amonným,

- nevýménné formy extrahovatelné za horka 6 M kyselinou

chlorovodíkovou,

- silné vázané nevyměnitelné formy, stanoveny výpočtově

z rozdílu původní a zbytkové aktivity 1 3 7Cs.

1 3 7Cs ve vzorcích povrchových vod bylo koncentrováno

srážecími postupy z velkoobjemových vzorků pro místa Vlta-

va - Týn, Solenice, Lužnice - Koloděje a Otava - Písek,

s četností 4x v roce 1991 /8/.

Výsledky a jejich hodnocení

Z výsledků sledování objemové aktivity 1 3 7Cs ve vzor-

cích povrchových vod v okolí JE Temelín byla extrapolována

objemová aktivita •'•37Cs ve vodě pro nulovou koncentraci ne-

rozpuštěných látek. Takto stanovená objemová aktivita 3,0

mBq.l"1 byla dále použita pro výpočet terénního distribuční-

ho koeficientu Kp pro •*• Cs s použitím naměřených měrných

aktivit ^ 3 7Cs ve dnových sedimentech.

Na základě stanovení iontové výměnných forem 1 3 7Cs ve

dnových sedimentech bylo možné konstatovat, že přibližné 16

% přítomného 1 3 7Cs odpovídalo této formě výskytu (průměr 3

vzorků).

Výsledky distribučních konstant vyšetřených laborator-

ním testem KD, zjištěných v terénních podmínkách z průměr-

ných objemových aktivit 1 3 7Cs v rozpuštěné formě a měrných

aktivit Cs dnových sedimentů Krp a opravených Kp na podíl

iontovýměnných forem cs Kg podle vztahu /9/:

K E = I F . K T = 0,16 . K T

kde I F je podíl
 l 3 7Cs v iontovýměnné formě,

jsou porovnány v tab. 2.
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Tab. 2

Místo odběru

Vltava pod Týnem
Lužnice před soutokem
Vltava - Doubrava
Vltava - Temešvár
Otava - Zvíkov
Vltava - Zvíkov
Vltava - Chrást
Vltava - před hrází

KD

2340
3152
5853
2373
6305
2866
3040
3446

K T

ml.g"1

97133
62933
75500
37066
122300
46466
62000
60633

KE

15541
10069
12080
5931
19568
7435
9920
9701

KE/KD

6,62
3,19
2,06
2,48
3,10
2,59
3,26
2,82

Z uvedených výsledků je zřejmé, že terénní hodnoty K T

jsou vyšší než hodnoty Kp zjištěné v laboratorních podmín-

kách. Korigované terénního hodnoty Kj, na 1 3 7Cs přítomné

v iontovýměnné formě ve dnových sedimentech K E jsou nižší ve

srovnání s hodnotami K T úměrné k zastoupení iontovýménných

forem 1 3 7Cs. Hodnoty podílu KE/Kn jsou v rozmezí 2,1 až 6,6

s tím, že s výjimkou podílu pro sediment odebraný ve Vltavě

pod Týnem nad Vltavou jsou v relativně nízkém rozmezí 2,1 až

3,3.

Výsledky laboratorních testů Kp a terénního sledování

korigovaného K£ vykazují poměrně dobrou shodu při uvážení

faktorů, které ovlivňují rozhodujícím způsobem zjišťované

údaje.

V případě laboratorních K D je to zejména doba kontaktu

3 h, která byla posouzena jako vyhovující na základě hodno-

cení kinetiky sorpce 1 3 7Cs, nevylučuje však existenci poma-

lejší fáze kinetiky 1 3 7Cs na delší časové základně. Tu lze

v laboratorních podmínkách jen obtížné modelovat při vylou-

čení dalších procesů bioakumulace apod.

Z hlediska K T při relativně přesném stanovení průměrné

měrné aktivity sedimentů je zatížena větší chybou výpočtově

stanovená objemová aktivita 1 3 7Cs. Podobné podíl iontové vý-

měnného 1 3 7Cs je zatížen experimentální chybou při stanovení
1 3 7Cs v jednotlivých vyluhovaných frakcích a malým souborem

analyzovaných vzorků.
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Souhrn

Byly porovnány výsledky laboratorního stanovení distri-

bučních koeficientů K D a terénních koeficientů K T na příkla-

du sedimentů odebraných z nádrže Orlík a hlavních přítoků

a radionuklidu * Cs.

Laboratorní K D vykazují dobrou shodu s terénními hodno-

tami opravenými na podíl iontovýměnných forem K£ s přihléd-

nutím k možným chybám při stanovení jednotlivých údajů, kte-

ré jsou součástí výpočtů.

Zjišťování laboratorních hodnot K D pro konkrétní loka-

lity umožňuje zpřesnění modelových představ o chování radio-

nuklidu v případě provozních i havarijních situací.
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DISTRIBUČNÉ CHARAKTERISTIKY NIEKTORÝCH RÁDIONUKLIDOV MEDZI

VODOU A TUHOU FÁZOU

RNDr. Tatiana Kopuncová VÚVE Bratislava

Úvod

Je snahou předvídat, alebo dokonca i ovplyvňovať; sprá-

vanie rádionuklidov v zeminách, ktoré sa do nich môžu dostat

pri haváriách jadrových energetických zariadení alebo aj pri

ich bežnej prevádzke. Zvlášt je dôležité poznat pohyb rádio-

nuklidov pre posúdenie možného ohrozenia zdrojov pitnej

a úžitkovej vody.

Kvantitatívne sledovanie pohybu prevažne iónových fo-

riem rádioaktívnych látok v zeminách nie je iahké, lebo nie

je tu možné jednoducho aplikovat (obyčajné) difúzne zákony,

v bežnej forme ale treba prihliadat na celý rad špecifických

podmienok, napr. k závislosti difúzneho koeficientu od cha-

rakteru sorpčného komplexu (1), vodného režimu a iných

fyzikálno-chemických a fyzikálno-mechanických parametrov.

Preto sa štúdium migrácie pohybu rádionuklidov v pôde často

robí experimentálnym modelovaním a rozborom pôdnych profi-

lov. V modelových pokusoch sa získavajú poznatky o dynamike

a rovnovážnej (kvazirovnovážnej) distribúcii rádionuklidov

medzi pôdou a pôdnymi roztokmi (3).

Simultánny vplyv jednotlivých faktorov na záchyt rádio-

nuklidov pôdou nie je lahko posúdit, pretože jednotlivé fak-

tory sa kombinujú a zmena jedného môže aj zložitým spôsobom

ovplyvnit pôsobenie iných. Medzi najdôležitejšie faktory

ovplyvňujúce interakciu rádionuklidov so zeminami patrie pH

vodnej fázy, chemické a mineralogické zloženie zeminy, kon-

centrácia a chemická povaha rôznych katiónov a aniónov vo

vode a iné faktory.

Problematika sorpcie aj jednoduchých foriem rádionukli-

dov je vel'mi zložitá a vyžaduje komplexný a náročný výskum

so sledovaním celého súboru parametrov pre vzorky z konkrét-

nej lokality.
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Tabulka c. 1
Zoznam odberových

Ozn.vz.

R-3/1
R-3/2
R-3/3
R-4/1
R-4/3
R-5/1
R-5/2
R-6/1
R-6/2
R-7/1
R-8/1
R-8/2
K-2/1
K-2/2
K-2/3
K-3/1
K-3/2
K-3/3
K-4/1
K-4/2
K-4/3
K-6/1
K-6/2
H-7/1
H-7/2
H-8/1
H-9/1
H-9/2
H-10/1
H-10/2
H-10/3
H-ll
H-12
D-13
D-14
VR-1/1
VR-1/2
VR-2/1
VR-2/2
VR-2/3
VR-3/1
VR-3/2
VR-3/3
VR-4/1
VR-4/2
VR-5/1
VR-5/2
VR-5/4

1

1

1

1

1
2

1

1

1
1

1

1
1

min

.15

.65

.55

.15

.65

.15

.1

.25

.45

.2

.2

.4

.05

.15

.35

.05

.8

.05

.25

.85

.25

.05

.55

.05

.4

.4

.1

.5

.2

.7

.05

.15

.55

.25

.05

.15

.75

.35

.3

.9

.15

.65

.75

.15

.55

.15

.1

.76

profilov

Hľlbka
•

odb
max.

1

1

1

1

1
2

1

1

1
2

1

1
1

.25

.75

.85

.25

.75

.25

.2

.25

.45

.2

.2

.4

.15

.25

.45

.15

.1

.15

.35

.95

.35

.15

.65

.15

.5

.5

.3

.7

.2

.8

.15

.25

.65

.35

.15

.25

.85

.45

.4

.25

.75

.85

.25

.65

.25

.2

.85

. (m)
priem.

-

1

1

1

1

1
2

1

1

1
1

1

1
1

.2

.7

.7

.2

.7

.2

.15

.25

.45

.2

.2

.4

.1

.2

.4

.1

.9

.1

.3

.9

.3

.1

.6

.1

.45

.45

.2

.6

.2

.75

.1

.2

.6

.3

.1

.2

.8

.4

.35

.95

.2

.7

.8

.2

.6

.2

.15

.80

Lokalita
odberu

Rusovce
Rusovce
Rusovce
Rusovce
Rusovce
Rusovce
Rusovce
Rusovce
Rusovce
Rusovce
Rusovce
Rusovce
Kalinkovo
Kalinkovo
Kalinkovo
Kalinkovo
Kalinkovo
Kalinkovo
Kalinkovo
Kalinkovo
Kalinkovo
Kalinkovo
Kalinkovo
Hamuliakov
Hamuliakov
Hamuliakov
Hamuliakov
Hamuliakov
Hamuliakov
Hamuliakov
Hamuliakov
Hamuliakov
Hamuliakov
Dobr.zdrž
Dobr.2drž
Dobr.zdrž
Dobr.zdrž
Rusovce
Rusovce
Rusovce
Rusovce
Rusovce
Rusovce
Rusovce
Rusovce
Rusovce
Rusovce
Rusovce

Spôsob
odberu

kop.
kop.
kop.
kop.
kop.
kop.
kop.
kop.
kop.
kop.
kop.
kop.
kop.
kop.
kop.
kop.
kop.
kop.
kop.
kop.
kop.
kop.
kop.
kop.
kop.
kop.
kop.
kop.
kop.
kop.
kop.
kop.
kop.
kop.
kop.
kop.
kop.
vrt.
vrt.
vrt.
vrt.
vrt.
vrt.
vrt.
vrt.
vrt.
vrt.
vrt.
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pokračovanie tabuľky č. 1

Ozn.vz.

VS-1/1
VS-1/2
VS-1/2
VS-4/1
VS-5/1

Hllbka odb
min.

1.25
1.6
1.95
1.9
1.15

max.

1.35
1.7
2.05
2.1
1.25

(m)
priem.

1.3
1.65
2
2
1.2

Lokalita
odberu

Rusovce
Rusovce
Rusovce
Rusovce
Rusovce

Spôsob
odberu

vrt.
vrt.
vrt.
vrt.
vrt.

kop. - kopaná zvorka
vrt. - vrtaná vzorka
Dobr. zdrž - zdrž Dobrohošť

Experimentálna čast

Experimentálna čast práce bola zameraná na štúdium

sorpcie vybraných rádionuklidov na zeminách z okolia VD Gab-

číkovo.

Profily boli situované na pravej strane Dunaja v oblas-

ti medzi Rusovcami a Čuňovom a na íavej strane Dunaja od

ostrova Kormoránov až po Dobrohoší. Na tejto strane Dunaja

boli odberové profily situované prevážne v zátopovej oblasti

zdrže Hrušov. Vzorky zemín boli odobrané i v tesnej blízkos-

ti vodných zdrojov Kalinkovo, Šamorín-Hamuliakovo a mimo zá-

topovej oblasti v lokalite Dobrohošt. Odbery vzoriek boli

vykonané v rôznych hĺbkových úrovniach. Zoznam odberových

miest a spôsob odobratia je uvedený v tabulke č. 1.

Metodika spracovania vzoriek a merania

Vzorky zeminy po dodaní do laboratória boli najprv ho-

mogenizované, vysušené pri teplote 105°C, mierne rozdrvené

v trecej miske a preosiate cez sito s velkostou otvorov

0,125 mm. 100 mg návažok z tejto frakcie sa v polyetylénovej

nádobe zalial 50 ml vodnej fázy obsahujúcej nasledovné rá-

dionuklidy:

- stroncium-85 s aktivitou 5 kBq

- cézium-137 s aktivitou 6,3 kBq

- kobalt-60 s aktivitou 2,5 kBq

- jód-131 s aktivitou 10 kBq
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Na prípravu roztokov sa použila destilovaná voda.

Zmes sa premiešavala na vibračnej trepačke a v určitých

časových intervaloch sa z nej odoberalo po 1,5 ml do centri-

fugačných skúmaviek. Po 15 min. centrifugovania pri 5000

otáčkach za minútu sa z centrifugátu odobrala 1 ml vzorka

vodnej fázy na meranie aktivity s použitím koaxiálneho polo-

vodičového Ge/Li-detektoru spojeného s mnohokanálovým analy-

zátorom a počítačom v systéme CAMAC. Objemové aktivity boli

vyhodnotené na počítači PC/XT. Energetická a účinnostná ka-

librácia bola urobená štandardnými roztokmi rádionuklidov

z ÚWVR Praha.

Výsledky analýz a ich zhodnotenie

Dlhodobý priebeh aktivity každého rádionuklidu v danom

bode migračného priestoru v okolí miesta jeho uvolnenia

(úniku) do hydrosféry je vo všeobecnosti zložitou a vo

väčšine prípadov neexplicitnou funkciou mnohých faktorov.

Keďže migračný priestor je často značne heterogénny a časovo

nestabilný, je obtiažne vytvořit adekvátny model presnej

predpovede chovania sa rádionuklidu na jeho konkrétnej ceste

hydrosférou. Aj v najjednoduchšom prípade, vztahujúcom sa na

tricium, ktoré má relatívne jednoduchý chemizmus a jeho mi-

grácia v hydrosfére je v podstatnej miere určovaná hydrody-

namickými podmienkami, riešenie úlohy nie je triviálne. Pre

väčšinu rádionuklidov je pôdne, geologické a riečne prostre-

die miestom uplatnenia sa širokej škály ich vlastností

a fyzikálno-chemických interakciách so zložkami tohto pro-

stredia, pričom nezanedbatelný význam má východiskový stav

(oxidačný stupeň, chemická forma, fyzikálno-chemický

stav - koloid, pseudokoloid ap.) rádionuklidu. Získat presný

súbor vstupných údajov aj pre relatívne jednoduchý model

migrácie rádionuklidu v prírodnom prostredí je z praktického

hladiska velmi náročná úloha a získané výstupy sa často dost

významne odlišujú od údajov experimentálnych. Porovnanie

hodnôt rozdělovačích koeficientov pre niektoré produkty

štiepenia na sedimentoch riek a vodných nádrží ( 2 - 5 ) zis-

tených v laboratórnych pokusoch a pozorovaniami uskutočnený-
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mi v prírodných podmienkach ukazuje na značné rozdiely medzi

jednotlivými objektami pre daný rádionuklid. Zrejme najpri-

jatelnejšie výsledky by sa mohli získať uskutočnením pokusov

v konkrétnych prírodnýcn podmienkach, avšak takéto pokusy sú

často buď príliš nákladné, alebo z iných dôvodov prakticky

neuskutočniteíné. Preto doteraz sú hlavným zdrojom primár-

nych údajov v tomto smere laboratórne pokusy (6).

Prvé naše pokusy boli zamerané na zistenie nákladných

kinetických a rovnovážnych sorpčných charakteristík vyššie

uvedených rádionuklidov pre tri typy zemín: VR-3/1, VR-3/2

a H-7.

Na obr. 1 je znázornená časová závislost sorpcie I-131

na uvedených vzorkách sledovaná v priebehu 96 hodín. Z prie-

behu týchto závislostí vyplýva, že významný podiel

(50 - 60 %) 1-131 sa sorbuje počas relatívne krátkej doby

premiešavania fáz a ďalej dochádza k pozvolnej sorpcii ďal-

šieho podielu rádionuklidu v celom uvedenom intervale s vý-

nimkou vzorky VR-3/1, kde je sústava blízka k sorpčnej rov-

nováhe už po uplynutí 25 hodín. Sorbovaný podiel rádionukli-

du na konci pokusu dosahoval 70 až 85 %.

Analogická závislost pre cs-137 je znázornená na

obr. 2. V tomto prípade dochádza k viac ako 50 % sorpcii pre

zeminu VR-3/1 a 85 - 95 % pre zeminu VR-3/2 a H-7 u6 po

uplynutí 30 minut. Rovnovážny stav sa dosahuje po uplynutí

približne 25 hodín, pričom sa pre zeminu VR-3/1 dosahuje

sorpcia približne 68 %. Pre ďalšie dva typy zemín je to

92 %.

Priebeh sorpcie rádiostroncia je znázornený na obr. 3.

V tomto prípade proces sorpcie je komplikovanejší a rôznoro-

dejší ako v predchádzajúcich dvoch prípadoch. V prípade ze-

miny VR-3/2 je pokles aktivity roztoku monotónny v priebehu

celého intervalu do 25 hod., po čom sa dosahuje rovnováha.

V prípade ostatných dvoch typov vzoriek dochádza k rýchlej

sorpcii značnej časti rádionuklidu, po čom nasleduje zvýše-

nie aktivity roztoku. Táto skutočnosť môže súvisieť s kom-

plikovaným chemizrnom sorpcie Sr na týchto zeminách, napr.

v dôsledku komplexovania stroncia postupne uvolňovanými hu-
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mínovými kyselinami. Podstatná čast týchto zmien prebieha

v intervale 25 hodín.

V prípade rádiokobaltu dochádzalo k velmi rýchlej sorp-

cii v porovnaní s predchádzajúcimi rádionuklidmi, takže po

15 min. sa dosiahla sorpcia viac ako 95 % a v ďalšom čase

bola táto hodnota prakticky ustálená.

V ďalších pokusoch sa uskutočňovalo premiešavanie zemi-

ny a roztoku po dobu 25 hod. pri rovnakom podiele tuhej

a kvapalnej fázy. Tieto pokusy boli robené za účelom ziste-

nia hodnôt rozdeíovacieho koeficientu, ktorý sa obyčajne

používa ako primárna charakteristika sorpcie.

Hodnota rozdeíovacieho koeficientu (Kd) pri sorpcii rá-

dionuklidu môže byt vypočítaná na základe merania zmeny ob-

jemovej aktivity vodnej fázy pred sorpciou (a°v) a po sorp-

ci i (av) podía vztahu:

a°v " av v n°v ~ nv v i iK d = - - . = - - (dm3.kg"1)

kde je n° v a n v - četnost impulzov pri meraní aktivity obje-

movej jednotky vodnej fázy pred sorpciou a po sorpcii,

v - objem vodnej fázy, m - hmotnost tuhej fázy.

Zistené hodnoty Kg pre sledovaný súbor vzoriek sú uve-

dené v tab. 2. Z uvedených údajov vyplýva, že hodnoty K d pre

1-131, Sr-85, Cs-137 a Co-60 sa nachádzajú v širokom inter-

vale (až troch rádov), v závislosti od typu vzorky, pričom

rozdiel medzi sorpčným koeficientom stroncia a cézia je

približne jeden rád (césium sa fixuje výraznejšie). Hodnoty

uvedené v poslednom stĺpci tabulky poukazujú na všeobecne

velmi vysokú sorpciu rádiokobaltu prakticky na všetkých ty-

pov vzoriek.
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Tabulka č. 2
Namerané hodnoty

Ozn.

vz.

R-3/1
R-3/2
R-3/3
R-4/1
R-4/3
R-5/1
R-5/2
R-6/1
R-6/2
R-7/1
R-8/1
R-8/2
K-2/1
K-2/2
K-2/3
K-3/1
K-3/2
K-3/3
K-4/1
K-4/2
K-4/3
K-6/1
K-6/2
H-7/1
H-7/2
H-8/1
H-9/1
H-9/2
H-10/1
H-10/2
H-10/3
H-ll
H-12
D-13
D-14
VR-1/1
VR-1/2
VR-2/1
VR-2/2
VR-2/3
VR-3/1
VR-3/2
VR-3/3
VR-4/1
VR-4/2
VR-5/1
VR-5/2

Distribučný

1-131
Kd

860
60
150
160
50

940
90
590
160
190
140
420
220
650
100
120
100
80
350
160
90

670
200
140
280
240
260
540
130
120
970
130
150
740
450
1800
560
2100
240
490

0
740
280
370
170

0
160

+
±
+
±
±
±
+
+
±
+
±
+
+
+
±
±
3

±
+
+
+
+
+
+ •

±
+
+
+
±
+
±
±
±
+
+

a

60
10
10
20
10
40
10
40
10
10
10
20
20
30
10
10
10
10
30
10
10
30
20
20
20
10
20
20
10
10
40
10
10
30
20

±100
+ 20
±100
±
+
+
'+
+
±
+
±
±

20
20
20
70
20
20
10
0
10

Sr
Kd

350
140
120
390
220
120
110
170
340
310
90
250
150
150
190
170
180
50

260
130
210
230
70
0

220
200
280
200
270
230
170
130
120
150
40
390
90
220
300
170

0
0

230
380
220
250
160

koeficient

-85

+
±
±
+
±
+
±
±
±
±
±
+
±
+
±
±
±
±
±
+
±
±
±
±
±
±
+
±
±
±
+
±
±
±
±
±
±
+
+
±
±
±
±
±
+
+

a

30
20
20
30
20
20
10
20
20
30
10
20
20
20
20
20
20
20
20
10
20
20
20
0
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
10
20
20
20
20
20
0
0

20
20
20
20
20

Cs
Kd

410
1550
450
420
2100
1750
3500
750
3000
6900
580

1160
850
2300
1060
1380
570
540
2300
2430
1980
280
1650
1730
1840
3100
490
550
3000
1440
630
500
750
460
440
1370

60
1280
1620
460
50

1410
2300
1610
110
1600
510

Kd [dm
3/kg]

-137
a

± 20
± 70
± 20
± 20
±100
± 80
±100
± 30
+ 200
±500
± 20
± 50
± 30
±100
± 60
± 60
± 20
± 20
+ 100
+ 100
± 60
± 20
+ 70
± 70
± 90
±100
± 20
± 20
±200
± 60
+ 30
± 20
± 30
± 20
± 20
+ 60
± 10
+ 50
± 70
± 20
+ 10
± 60
±100
± 70
± 10
± 70
± 30

CO
Kd

5900
8200
15000
4100
10000
8000
11000
3000
11000
13000
7500
6000
5100
12000
4900
11000
5500
4300
9000
6800
13000
4400
7200
5200
13000
9000
3300
7400
35000
10000
2400
13000
7700
13000

780
7700
3900
14000
19000
5800
4900
12000
9000
18000
5000
10000
6200

-60
a

+ 600
± 900
±6000
± 300
+1000
± 700
± 800
± 300
±1000
±1000
± 500
± 400
± 600
±1000
± 400
+1000
± 400
± 500
± 900
± 600
±1000
± 300
± 600
± 600
±2000
±1000
± 300
± 600
±8000
±1000
± 200
±2000
± 600
±2000
± 40
± 900
± 200
±2000
±4000
± 500
± 400
±2000
±1000
±2000
± 300
±1000
± 400
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pokracovajjxe tabuľky č. 2

Ozn.

vz.

VR-5/4
VS-1/1
VS-1/2
VS-1/3
VS-4/1
VS-5/1

Distribučný

1-131
Kd

180 ±
140 ±
180 =
190 ±
170 ±
510 ±

a

10
10
10
20
10
30

120
200
100
50

120
130

koeficient

-85
a

± 20
± 20
± 20
± 10
± 20
± 20

1440
1900
1980
720
450
40

Kd [dm3/kg]

-137
o

± 50
± 60
± 80
± 30
± 20
± 10

CQ-60
K 3 o

10000 ±1000
10200 ±1000

0 ± 0
0 ± 0

5500 ± 500
4600 ± 300
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ANALÝZA NÍZKÝCH KONCENTRACÍ TRITIA V PŘÍRODNÍCH VODNÍCH

MÉDIÍCH

Ing. Ludmila Wilhelmová, CSc., Ing. Milan Tomášek
Ústav dozimetrie záření A V ČR, Praha

Úvod

Kontaminace životního prostředí tritiem při současném,

již téměř zanedbatelném vlivu testů jaderných zbraní, je

stále větší měrou určena jeho pozemskou antropogenní produk-

cí /I/. K významným zdrojům tritia patří zařízení jaderného

průmyslu hlavně proto, že doposud nedisponují prostředky

k dekontaminaci plynných a kapalných výpustí od tohoto ra-

dionuklidu /2/. Převážná část aktivity uvolněného tritia je

ve formě tritiované vody, která po začlenění do přírodního

hydrologického cyklu má hlavní podíl na kontaminaci okolních

vodních systémů /3/.

Lokální úrovně tritia v české republice budou v budouc-

nu ovlivněny provozem jaderné elektrárny Temelín. Cílem této

práce je přispět k přehledu současných pozaďových úrovní

tritia v některých typických přírodních vodních médiích

a poskytnout údaje, které mohou být užitečné pro hodnocení

vlivu tohoto nového zdroje zejména v jeho širším regionálním

prostředí.

Odběr vzorků a měření

Důležitou informaci o přírodních úrovních tritia nejen

v lokálním, ale i širším regionálním prostředí poskytují mě-

ření jeho aktivity ve srážkách. Z tohoto důvodu byl obsah

tritia analyzován ve vzorcích srážek ale i vzdušné vlhkosti,

odebíraných v Praze a také v Košeticích (referenční bod sítě

stanic Globálního Environmentálneho Monitorovacího Systému

(GEMS)). Dále byla pozornost věnována vodě řeky Vltavy, do

které je zaústěn kanál odpadních vod JE Temelín a která je

současné významným zdrojem pitné vody pro Prahu. Vzorky řeky

Vltavy byly odebírány pod ústím odpadního kanálu v lokalitě

Hladná a rovněž před vstupem do vodárny v Praze - Podolí.
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Lokality odběru jakož i analyzované typy vodních médií jsou

zřejmé ze schématu na obr.l.

Vodné vzorky jsou před měřením upraveny pouze destila-

cí. Aktivita tritia je měřena kapalinovým scintilačním spek-

trometrem Tri-Carb 1050 TR/LL při použití scintilátoru

Pico-Fluor LLT. Optimalizovaný postup méření, popsaný de-

tailně v /4/, dovoluje stanovit současný obsah tritia v pří-

rodních vodách s relativní chybou (10-20%)Q 9 5. Prezentované

výsledky se vztahují ke vzorkům srážek a vlhkosti průměrova-

ným po dobu jednoho měsíce a ke složeným vzorkům vody řeky

Vltavy, odebíraným 4-5 krát za měsíc.

Výsledky a diskuse

Časové průběhy koncentrací tritia v měřených typech

vodních médií jsou znázorněny na obr.2-4. V tabulce 1 jsou

uvedeny roční průměry, jakož i maximální a minimální hodnoty

zaznamenané v jednotlivých souborech dat v období let

1991-1992.

Srovnání našich výsledků s podobnými údaji zahraničních

laboratoři /I,5-8/ ukazuje, že zjištěné koncentrace tritia

odpovídají hodnotám, jež jsou charakteristické pro kontinen-

tální oblast střední Evropy, kde vedle rezidui bombového

tritia se projevuje i vliv emisí četných jaderných elektrá-

ren a dalších technogenních zdrojů. Jak je z obr.2-4 zřejmé,

nebyly v těchto souborech zjištěny extrémní hodnoty, výrazně

převyšující současný rozsah fluktuací HTO (2-4 Bq.l"1)

v přírodním prostředí. Tato skutečnost naznačuje, že doposud

se v dané geografické lokalitě neuplatňuje jiný významný an-

tropogenní zdroj tritia, který by mohl interferovat s pří-

padným vlivem emisí JE Temelín. V časovém průběhu koncentra-

cí tritia ve všech sledovaných vodních systémech je zřejmá

sezónní závislost s jarním či ranně letním maximem. Tento

model odpovídá tritiu stratosférického původu a uvádí se ob-

vykle do souvislosti s jarním vzestupem tropopauzy v sever-

ních zeměpisných šířkách /I/.

Tabulka 1 ukazuje, že průměrné roční hodnoty, pozorova-

né v řece Vltavě v blízkosti JE Temelín a v Praze se prak-
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Tabulka 1. Průměrné koncentrace tritia v roce 1991 a 1992
a pozorovaný rozsah jejich variací.

Typ vzorku

Lokalita

Srážky
Košetice

Praha

Vzdušná vlhkost
Praha

Seka Vltava
Hladná

Praha

Rok

1991
1992
1991
1992

1991
1S32

1991
1992
1991
1992

Koncentrace 3H

Průměr

1,4
1,6
2,4
2,2

2,8
2,3

2,6
2,8
2,7
3,0

Max

2,3
2,9
3,6
3,2

4,4
3,3

3,9
4,3
3,9
3,5

•

(5) x

(6)
(6)
(7)

(5)
(6)

(12)
(5)
(8)
(8)

, Bq.

0,7
1,0
0,9
1,4

1,0
1,3

1,4
1,9
1,7
2,1

I"1

Min.

(12) x

(1)
(12)
(1)

(12)
(1)

(3)
(7)
(9)
(3)

x v závorce je uveden príslušný měsíc pozorování minimálni
a maximálni hodnoty

ticky neliší a to i přes značnou vzdálenost odběrových míst

a komplikovaný tok řeky s řadou přítoků a vodních nádrží.

Toto zjištění, jakož i sezónní variabilita indikují, že sou-

časnou úroveň tritia v řece Vltavě ovlivňuje přednostně at-

mosférický spad. V průměrném obsahu tritia ve srážkách

v Praze a v Košeticích je však vidět významný rozdíl a neby-

lo zjištěno, že by souvisel s úhrnem vypadlých srážek. Pozo-

rovaný rozdíl je možné vysvětlit únikem tritia z technogen-

ních zdrojů v průmyslové a urbanistické aglomeraci Prahy

(luminiscentni barvy, tritiové světelné zdroje nebo i využí-

vání H pro různé výzkumné účely), které mohou ovlivňovat

úroveň daného radionuklidu v tomto lokálním prostředí. Tento

předpoklad potvrzují i údaje o tritiu ve vzdušné vlhkosti

Prahy, přičemž, jak je vidět z obr.3, jeho reálný obsah vy-

jádřený aktivitou v jednotce objemu vzduchu je závislý na

absolutní vlhkosti.

Lze očekávat", že po uvedení JE Temelín do provozu nebu-

dou překročeny úrovně tritia dané hygienickou normou. Avšak

při stále otevřené problematice působení nízkých dávek záře-

ní jakož i zpřísněném přístupu veřejnosti k provozu

jaderné-energetických zdrojů je pro ocenění vlivu JE Temelín
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20 40 km

Obr.1. Lokality odběx-u vzorků: A - srážky, • - voda
řeky Vltavy, Q - vzdušná vlhkost.
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Obr.2. Koncentrace tritia ve srážkách (a) a měsíční úhrn
srážek (b) v lokalitách Praha a GEMS Kosetice.
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Obr. 3, Koncentrace tritia ve vzdušné vlhkosti v Praze (a),
objemová aktivita tritia (HTO) ve vzduchu (b) a
absolutní vlhkost vzduchu (c) v Fráze.
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Obr.4. Koncentrace tr i t ia v řece Vltavě T Praze (ř. km 56)
a • lokalitě Hladná (r. km 196) pod ústím odpadního
kanálu z JS Temelín.
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nezbytné s ohledem na probíhající změny ve světovém inventá-

ři tritia pokračovat i nadále v aktualizaci predprovoznich

dat.
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POZNATKY O RADIOEKOLOGII KONTINENTÁLNÍCH VOD VE FRANCII

Ing. Marie Švadlenková, CSc.

Jihočeská universita, Biologická fakulta, České Budějovice

I. Úvod

V rámci francouzské Atomové komise (francouzská zkratka

CEA), v Ústavu jaderné bezpečnosti a ochrany (IPSN), existu-

je Odbor ochrany životního prostředí a technických zařízení

(DPEI). Tento odbor sdružuje výzkumné úseky zabývající se

životním prostředím, haváriemi a ochranou.

Byla jsem na stáži v Útvaru pro studium a výzkum tran-

sportů v životním prostředí (fr. zkr. SERE), jehož posláním

je studovat chováni v životním prostředí polutantů (přírod-

ních a umělých, stabilních a radioaktivních) používaných ne-

bo vytvořených v jaderných zařízeních. Náplň práce tohoto

útvaru je následující:

- odhadnout a předpovědět vliv normálních a havarijních vý-

pustí jaderných zařízení na životní prostředí;

- měřit polutanty v životním prostředí;

- modelovat transport polutantů v jednotlivých médiích ži-

votního prostředí;

- studovat zpracování a obnovení různých složek životního

prostředí po velké havárii.

V rámci těchto činností, vykonávaných v jednotlivých

laboratořích SERE, hraje radioekologický výzkum kontinentál-

ních vod významnou úlohu.

Ve svém příspěvku načrtnu, čím se radioekologie konti-

nentálních vod v SERE zabývá, jaké jsou její principy a me-

tody. Nejdříve však velmi stručné popíši základní právní

úpravu radioaktivních výpustí z jaderných zařízení ve Fran-

cii.
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II. Právní úprava pro radioaktivní výpusti ve Francii

Nařízení francouzské vlády z 6.11. a 31.12.1974 o plyn-

ných a kapalných radioaktivních výpustích doplněná sérií vý-

nosů z roku 197 6 respektuji základní normy Evropského spole-

čenství o ochraně zdraví lidí před škodlivými účinky ionizu-

jícího záření [Journal Officiel, 1976]. Tyto normy, jako

praktické vyústění smlouvy Evropského společenství pro ato-

movou energii (EURATOM) z r.1959, byly stanoveny na základě

doporučení Mezinárodní komise pro radiologickou ochranu

(angl. zkr. ICRP).

Z hlediska ochrany životního prostředí, zákon z r.1976

a prováděcí nařízení z r.1977 ukládají pro všechna nová prů-

myslová zařízeni větší důležitosti povinnost předložit stu-

dii o vlivu na životní prostředí.

Procedura, předcházející povolení ministerstva pověře-

ného řízením energetiky (ve Francii Ministerstvo průmyslu),

je znázorněna na obr. 1.

Předběžná studie, obsahující základní odhad vlivu ja-

derněenergetických zařízení (nadále ozn. zkratkou JEZ) na

životní prostředí musí být předložena nejpozději se žádostí

o povolení zřízení JEZ (obvykle asi 8 let před spuštěním).

Žádost o povolení vypuštét radioaktivní látky je podána nej-

později 1 rok před uskutečněním prvních výpustí a předchází

jí vypracování podrobné studie vlivu provozu na životní

prostředí. Studie, označené na obr.l jako "Studie Atomové

komise", poskytuje IPSN (vysvětlení zkratek - viz. kap. I.).

Ve Francii podléhá způsob a množství vypouštěných ra-

dioaktivních látek určitého JEZ nejen výše uvedeným zákonům,

ale též zvláštním výnosům, specifickým pro území , na němž

se toto JEZ nalézá a vydaným oblastními administrativními

orgány. Zajímavé je, že radioaktivní výpuste nesmí v žádném

případě zvýšit množství zářičů alfa v životním prostředí.

Kromě procedury, předcházející povolení k vypouštění

radioaktivních látek, probíhají ještě další procedury (povo-

lení ke zřízení JEZ, vyjádření k veřejné prospěšnosti stav-

by, povoleni k provozování).
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Provozovatel JEZ

Předběžná studie

Ministerstvo průmyslu
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územní oblasti
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Atómov-' komise

Ministerstvo zdravotnictví

Státní komisař Veřejný průzkum

Ministerstvo průmyslu

Výnos ministerstev k povolení
vypouštění ra látek

Obr.l. Povolovací postup pro vypouštěni
radioaktivních látek ve Francii.
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III. Vývoj a principy radioekologie ve Francii

Francouzská atomová komise, odpovědná (podle nařízení

vlády z r.1945) za problematiku ochrany při rozvoji jaderné

energetiky, vytvořila v r.1965 radioekologickou sekci, je-

jímž hlavním posláním bylo studium [BOVARD, 1970]:

a) transportu polutantů rozličnými koitipartmenty prostředí

a tedy i vyčíslení transportních parametrů;

b) účinků těchto polutantů na biosféru a zvláště na rovnová-

hu ekosystémů a tedy i stanovení přípustných "ekologic-

kých" limitů.

Původní motivací práce radioekologické sekce byla

ochrana člověka před škodlivými účinky ionizujícího záření.

Postupně se tento cíl rozšiřoval na ochranu životního pro-

středí [GRAUBY & BADIE, 1992] a hledání všech možných důle-

žitých cest transportu radionuklidů k člověku [HUGON &

DEVILLE-CAVELIN, 1992]. Všechny tyto práce se vztahují k vý-

še uvedenému bodu a). Nesetkala jsem se zde s pracemi, které

by se více či méně systematicky zabývaly problematikou uve-

denou v bodě b).

Metodologie studia lokality, v níž se má nacházet či

nachází JEZ, a jejího okolí sestává z dynamické, predikční

a průběžné analýzy vlivu výpustí na soubor složek prostředí

(přírodních či umělých), které hrají roli v ochraně člověka

a jeho životního prostředí. Jednotlivé etapy tohoto studia

zahrnují:

1. předběžný radioekologický výzkum lokality;

2. vyčíslen parametrů šíření tepelných, chemických a radio-

aktivních výpustí v atmosféře a ve vodě;

3. kvantifikace reálných transportních koeficientů;

4. realizace radioekologického "nulového bodu" v okolí loka-

lity (referenční báze pro porovnání stavu okolí po spuš-

tění JEZ) ;

5. radioekologická syntéza získaných výsledků?

6. průběžné sledování (každoroční, po deseti letech provozu,

při mimořádných událostech) úrovně radioaktivity a způso-

bů transportu radionuklidů v životním prostředí v okolí
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JEZ.

Tomuto studiu vlivu může předcházet radioekologicka ex-

pertíza, která má za úkol identifikovat problémy, upřesnit

potřebný výzkum a určit prostředky a metody k jeho provádě-

ní .

Nebudu v tomto příspěvku podrobně rozebírat jednotlivé

výše uvedené etapy, ale dodám, že jsou praktikovány fran-

couzskými odborníky asi na sedmdesáti francouzských a asi

dvaceti zahraničních lokalitách.

IV. Radioekologie kontinentálních vod

Ve Francii se dělí radioekologie povrchových vod na dva

základní celky: výzkum moří a oceánů a výzkum kontinentál-

ních vod (řeky, jezera apod.) Tyto dva celky mají styčnou

plochu, jíž je studium ústí velkých řek do moře [FOULQUIER

et al., 1993].

Radioekologie kontinentálních vod je především vědou

a výzkumem v terénu, nebot ekologie ve vlastním slova smyslu

se zabývá studiem prostředí, organismů v něm žijících a in-

terakcemi mezi těmito dvěma složkami. První etapa tedy spo-

čívá v ocenění vlivu různých radioaktivních zdrojů (přírodní

radioaktivita [LAMBRECHTS et al. , 1992], spady ze zkoušek

jaderných zbraní, uranové doly [DESCAMPS & BAUDIN-JAULENT,

1987], jaderné elektrárny [FOULQUIER et al. , 1991], závody

na přepracování jaderného paliva [FuULQUIER et al., 1987;

LAMBRECHTS et al., 1991], spady z jaderných havárii [FOUL-

QUIER et al. , 1990, 1991]) na sladkovodní ekosystémy.

Radioekologie je rovněž vědou a výzkumem laboratorním,

nebot experimentování je nenahraditelné pro odhad radioeko-

logických parametrů souvisejících s různými typy transportu

radionuklidů [FOULQUIER & BAUDIN, 1992].

Tyto dva aspekty radioekologie jsou naprosto neodděli-

telné, nebo€ pro správnou interpretaci terénních zjištění

a pro hodnověrnou predikci významnosti různých transportních

jevů je nezbytné jejich vzájemné doplňování.
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Terénní výzkum

Terénní výzkum v oblasti radioekologie kontinentálních

vod je z velké části financován Francouzskými elektrickými

závody (EDF). SERE participuje při studiu "nulového bodu"

(studie je vyžadována zákonem), při ročních radioekologic-

kých sledováních (není vyžadována zákonem, ale na žádost EDF

je prováděna od r.1991 pro všechna francouzská JEZ), při bi-

lanci po 10 letech provozu JEZ a při speciálních radioekolo-

gických studiích (napr. v období velkého sucha nebo při ak-

tualizaci nulového bodu po černobylské havárii apod.)

Na základě údajů z předběžných studií (hydrobiologic-

kých [LAIR et al., 1980], hydrologických, sedimentologických

a dalších) jsou stanoveny odběrové lokality nad a pod JEZ

a dále je proveden výběr reprezentativních vzorků jednotli-

vých složek zkoumaného ekosystému: voda, sediment, ryby

a vodní makrofyta jako bioindikátory [BAUDIN et al. , 1991].

Odběr vzorků je prováděn běžné užívaným způsobem. Sedi-

ment je odebírán ručně pomocí Berthoisova kužele nebo lopa-

tou. Vodní rostliny jsou odebírány ze břehu případně z loďky

a ryby jsou loveny převážně pomocí elektrického proudu. Voda

je odebírána buď přímo do umělohmotných barelů, kde je mírně

okyselena, nebo je čerpána zařízením, které umožní její fil-

traci přes 0.8 (im -ový filtr, poté záchyt prvků v rozpuštěné

formě na iontoměničích a konečně záchyt organických látek na

adsorbentu. V terénu je měřena teplota, pH a vodivost vody.

Množství odebíraného vzorku se řídí jednak tím, jak bu-

de analyzován a jednak velikostí poměrů čerstvá hmotnost :

hmotnost sušiny : hmotnost popela vzorku.

Veškeré údaje o odběru jsou pečlivě zaznamenávány na

speciální formulář. Některé kolonky formuláře jsou vyplňová-

ny v kódech, ve kterých jsou při zpracování dat přenášeny do

databáze.

Zpracování vzorků se řídí typem následného měření. Nej-

dříve jsou zpracovány vodní rostliny, nebol: se nejrychleji

rozkládají, i když jsou hned po návratu do laboratoře spolu

se vzorky vod a sedimentů uloženy do chladírny při 4°C (ryby
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jsou zmraženy při -40°C). Rostliny se před sušením velmi

pečlivé omyjí vodou.

Jelikož vzorky mají nízké aktivity, je třeba je pro mě-

ření co nejvíce zkoncentrovat do objemu daného geometrií mě-

řícího zařízení. Přitom je však třeba mít na zřeteli, že

teploty zpracování se budou lišit pro různá měření radioak-

tivity. Tak pro měření tritia vázaného na organickou hmotu

se vzorky suší pouze při 70°C, aby při vyšších teplotách ne-

došlo ke ztrátám organické hmoty ve vzorku. Pro měření gama

a alfa spektrometrická, alfa a beta celkové, 9 0Sr, 9 9Tc je

sediment sušen do konstantní váhy při 110°C a rostliny a ry-

by jsou po vysušeni spalovány při 560°C. Spalování probíhá

postupně podle předem dané závislosti teploty na čase

(u spalovacích pecí používaných v SERE ji lze nastavit tak,

že probíhá automaticky). Usušené nebo zpopelněné vzorky jsou

mechanicky zhomogenizovány a dány do polyetylenových nádobek

příslušné geometrie.

Během zpracování vzorků je vždy zapisována jejich čer-

stvá hmotnost, hmotnost sušiny a popela. Vzhledem k velkému

množství dosud zpracovaných vzorků, mají v SERE k dispozici

již úctyhodný počet takto získaných poměrů hmotností čerst-

vých, usušených a zpopelněných vzorků.

Voda je po filtraci buď odpařována při 70°C nebo, pro

měření 3H, destilována.

Vzorky jsou samozřejmě posílány také na neradioaktivní

analýzy (granulometrie, mineralogie, chemie, neutronová ak-

tivační analýza, aj.).

Analýzy radioaktivní vzorků jsou následující (pro urči-

tý typ studií se provádějí jenom vybrané analýzy z uvede-

ných ) :

spektrometrie gama, spektrometrie alfa, alfa a beta celkové,

°H vázané na organickou hmotu, 3 Usr, " T c , " D R a emanomet-

ricky a uran fluorimetricky.

Gama spektrometrie se provádí pomocí polovodičových de-

tektorů, tak jak je to běžné. Neobvyklá je však konstrukce

místnosti, kde jsou umístěny detektory. Nachází se 6 m pod
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zemí a je stíněna jednak betonovou stěnou o tlouštice 3 m.

Tato stěna odděluje měřicí místnost od přízemí budovy. Dále

je kolem měřící místnosti stěna ze starého olova velmi nízké

aktivity o tlouštce 10 cm, která je zevnitř zdvojena 10

mm-ovou vrstvou elektrolytické mědi. V místnosti je 10 de-

tektorů. Signály z detektorů jsou přiváděny do přízemí budo-

vy, kde jsou vyhodnocovány. Pozadí tohoto zařízení v rozsahu

energií 20 keV až 3 MeV je 0.7 imp.s"1 [PHILIPPOT, 19881.

Pozoruhodná je také propracovanost metodiky měření 3H

vázaného na organickou hmotu at již v sedimentu, rybách či

rostlinách [CAMUS et al. , 1993]. Vzorky usušené při 70°C

jsou dále zpracovávány tak , aby byla odstraněna veškerá

volně vázaná voda a přitom nedošlo ke frakcionování radio-

izotopů. Provádí se to pomocí lyofilizace a následného ulo-

žení vzorků do sušárny s proudícím suchým a teplým vzduchem.

Poté se do sušárny zavede vlhký vzduch, který izotopovou vý-

měnou odstraní i vodu volně vázanou v organické hmotě. Zvlh-

čení vzduchu je provedeno vodou ze speciálního přírodního

zdroje, která neobsahuje tritium. Speciálním postupem se pak

vzorek v peci zpopelní a získá se voda popela. 3H v této vo-

dě se měří pomocí kapalného scintilátoru. Během zpracování

vzorku se zapisuje váha sušiny a popela, z nichž se vypočítá

váha organické hmoty.

Dobře propracovaná je v SERE také alfa spektrometrie

[CAMUS et al. , 1983]. Měří se hlavně 2 3 9Pu, 2 4 0 P u , 2 3 8 P u ,
2 3 6 P u , 2 4 1Am, 2 4 2Cm, 2 4 4Cm, 2 3 7Np. Použitá metodika odpovídá

doporučením Mezinárodní atomové komise [IAEA, 1989].

Databáze pracovišt SERE má za účel shromažďovat hodnoty

různých typů měření realizovaných na terénních vzorcích. Je

koncipovaná tak, aby odpovídala potřebám různých uživatelů.

Údaje o odběru, zpracování a výsledcích měření vzorků jsou

zpravovány na počítači IBM 370 sítí CEANET. Databáze používá

model SQL/DS (Structure Query Language/Data System). Obsahu-

je celkem 225 adresovatelných rubrik pro měřeni provedená na

téměř 5000 vzorcích. Model umožňuje rozvoj báze, výběr dat

a jednoduché aritmetické a statistické výpočty [LAMBRECHTS

et al. , 1990]. Jako terminál slouží PC Compaq 386S. Umožňuje
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nejen zadávání dat, modifikace a dotazování se databáze, ale

i složitější operace (např. sledování úrovně aktivity v růz-

ných kompartmentech prostředí, korelaci radioaktivních měře-

ní s fyzikálními a chemickými údaji o studovaném prostředí,

porovnání jedné lokality s druhou v témže říčním toku či

různých povodích nebo jezerech, odhad vlivu různých JEZ při

normálních nebo havarijních výpustích).

Labora torní výzkum

Výsledky terénního výzkumu nelze vždy uspokojivě inter-

pretovat bez provedení příslušných laboratorních experimen-

tů, které mají za úkol ocenit přestupy, bioakumulaci, zadr-

žení a eliminaci radionuklidů organismy nalézajícími se

v různých složkách sladkovodních ekosystémů. Laboratorní

výzkum se v SERE provádí již asi třicet let.

Experimenty se dělají hlavně s radionuklidy radioekolo-

gicky významnými (velká aktivita v terénu, dlouhý poločas

rozpadu, biologická významnost, atd.), např. 1 3 7 C s , 6 0Co,
9 0Sr, 5 4Mn, 6 5Zn, 1 3 1 I , 2 2 6Ra, 1 1 O l mAg, 1 0 6Ru.

Zvláštní pozornost se soustředí na bioindikátory radio-

aktivního znečištění, zejména na některé měkkýše a na vodní

mechy [např. BAUDIN-JAULENT & DESCAMPS, 1985; BAUDIN et al. ,

1991; VRAY et al., 1992].

Experimenty se stávají čím dál tím více komplexní. Stu-

dují zjednodušené vodní ekosystémy, které nicméně obsahují

více složek a zejména několik potravních úrovní [napr. B0-

VARD et al., 1969; FOULQUIER et al. , 1971; AHIARD-TRIQUET

& FOULQUIER, 1978; LAMBRECHTS, 1984; LAMBRECHTS & FOULQUIER,

1986; BAUDIN, 1987; BAUDIN & FRITSCH, 1989; GARNIER-LAPLACE

et al., 1992; VRAY et al., in press].

Z radionuklidů bylo nejpodrobněji studováno chování
6(>Co; byly provedeny experimenty s desítkou organismů před-

stavujících téměř všechny trofické úrovně sladkovodního eko-

systému, od fytoplanktonu až po dravé ryby.

Experimenty s 1 3 7Cs a 11OlílAg byly vedeny tak, aby je-

jich výsledky sloužily k vypracování matematického modelu

109



přestupu tohoto radionuklidu mezi jednotlivými složkami

sladkovodního systému. Podobným způsobem jsou v současné do-

bě dělány i experimenty s 1 0 6Ru. Tyto modely (jedná se

o kompartmentové modely) mají v zásadě poznávací, ale i pre-

dikční význam. Jejich verifikace a validace je zpětně ověřo-

vána pomocí terénních údajů (těchto údajů však není zatím

pro tento účel dostatek).

Model pro 1 3 7Cs slouží jako submodel matematického mo-

delu transportu radionuklidů v řekách a jezerech, vypracova-

ného v rámci mezinárodní skupiny VAMP (Validation of Model

Predictions). Tato skupina byla utvořena po černobylské ha-

várii a jejím cílem je napomoci v ověřování platnosti stáva-

jících modelů transportu radionuklidů v životním prostředí

využitím terénních dat získaných po havárii. Je to pěkný

přiklad komplementarity terénních výzkumů, laboratorních

výzkumů a matematického modelování.

V. Závěr

Francouzská jadernéenergetická zařízení obsahují celkem

56 reaktorů, z toho 52 tlakovodních, 2 na rychlé neutrony

a 2 grafitové. Kontrola vlivu JEZ na životní prostředí je

podchycena ve francouzském zákonodárství. Na výzkum vlivu

JEZ na životní prostředí dává uživatel i státní organizace

nemalé finanční prostředky (rok od roku stoupají). Veřejnost

je informována o zásadních výsledcích tohoto výzkumu.

Radioekologický výzkum kontinentálních vod je ve Fran-

cii relativně komplexně a systematicky prováděn v Útvaru

studia a výzkumu transportu v životním prostředí, který je

organizační jednotkou Francouzské atomové komise. Výzkum je

z velké části hrazen uživatelem JEZ a státem. Práce zde pro-

váděné lze rozdělit na výzkum v terénu, laboratorní výzkum

a zpracování dat (včetně matematického modelování). Během

dvou stáží, které jsem vykonala na tomto pracovišti

v r.1991 a 1993, jsem měla více či méně možnost se podílet

na každé z těchto tří činností.

Celkově mohu říci, že relativně nejlépe je propracovaná
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činnost experimentální v laboratoři. Avšak i terénní výzkum

je poměrné dobře organizován. Matematické modelování je

"nejmladší" činností na tomto pracovišti.

Srovnám-li poznatky z tohoto francouzského pracoviště

s tím, co vím o radioekologickém výzkumu v naší republice,

vidím především lepši organizaci práce, větší finanční pro-

středky a dlouhodobější zkušenosti v radioekolcgii kontinen-

tálních vod ve Francii'než u nás. Pokud vím, v současné době

je u nás jediný dobře koordinovaný výzkum vlivu JEZ na hyd-

rosféru zahrnující i radioekologickou problematiku (VÚV

T.G.M. Praha a odbočka Brno) a ten bohužel nemá nyní dosta-

tečné prostředky, aby se mohl dělat komplexně. Přesto si ale

myslím, že je třeba hledat možnosti (uživatel JEZ, státní

rozpočet, zahraniční spolupráce), aby se mohlo alespoň

v omezené míře v radioekologickém výzkumu pokračovat. Vždyfc

ani stát s rozvinutou jadernou energetikou a silnou ekonomi-

kou, jako je Francie, si nemůže dovolit jej zanedbávat.
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ŘEŠENÍ RADONOVÉHO PROGRAMU

Ing. Jiří Zatočil MF ČR Praha

Pro základní informovanost účastníků XIV. konference

"Radionuklidy a ionizující záření ve vodním hospodářství"

konané ve dnech 26. a 27. 10. 1993 v Lázních Bohdaneč, jsem

připravil některé základní poznatky z řešení radonového

programu v ČR.

Problematika ochrany před zářením z radonu a dalších
přírodních radionuklidů byla ve vládě projednána několikrát
a byla v této věci přijata řada závažných usnesení. Nejvý-
znamnější z nich bylo v květnu 1990 přijaté usnesení č. 150,
kterým byl schválen ucelený soubor opatření ke snížení radi-
ační zátěže obyvatelstva ze stavebních materiálů i z podloží
budov, vláda souhlasila s úhradou nákladů spojených s reali-
zací ozdravných opatření a byla ustavena mezirezortní proti-
radonová komise.

Úkoly ze souboru opatření byly zčásti splněny a zčásti
překonány dalším vývojem. Činnost mezirezortní protiradonove
komise pod vedením zástupců MŽP se postupně stala formální,
problémy byly konstatovány, řešení nebylo hledáno. Z tohoto
důvodu od června 1993 došlo k zásadní změně činnosti této
komise,která pracuje pod vedením zástupce MF a postupně řeší
nahromaděné problémy (pro formální odlišeni pracuje pod náz-
vem Mezirezortní radonová komise). Jako první úkol jsme
i stanovili novelizaci vládního usnesení č. 150/90, t j. ak-
tualizaci na současní podmínky řešení radonového programu
a úzkou koordinaci s postupem ostatních vyspělých zemí. Zá-
sadní změny proti původnímu vládnímu usnesení jsou následu-
jící:

- rozšíření radonového programu o školská zařízení, radon
ve veřejných vodovodech, vyhledávání objektů a plošný
průzkum území

- upřesnění statutu mezirezortní radonové komise, která
plní zejména tyto úkoly:

a) zpracovává podklady pro jednání vlády o řešení
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finančních

250

8 0

55

rail.

mil.
mil.

Kč

Kč
Kč

radonové problematiky

b) doporučuje rozdělení finančních prostředků

c) koordinuje vyhledáváni objektů nevyhovujících

vyhlášce MZ č. 76/91 Sb.

d) hodnotí vývoj protiradonových ozdravných opatření

e) koordinuje řešení problematiky rynholeckého škvá-

robetonu.

Jako základní úkol si komise uložila optimalizaci po-

třeby finančních prostředků na realizaci radonového progra-

mu.

V materiálu byla kvantifikována potřeba

prostředků na rok 1994 takto:

- ozdravná opatření v bytech

- ozdravná opatření ve školách, školních

a předškolních zařízeních

- odstranění radonu z vodovodních zdrojů

- měření a vyhledávání objektů nevyhovujících

vyhlášce MZ č. 76/91 5 mil. Kč

- výkupy objektů z rynholeckého škvárobetonu,

které nelze dostupnými technickými pro-

středky ozdravit a pomoc stavebníkům, býva-

lým majitelům těchto objektů 10 mil. Kč

c e l k e m 400 mil. Kč

Při vynakládání těchto finančních prostředků (v cenách

roku 1993) bude řešení radonového programu plynule pokračo-

vat a občané nebudou vystaveni pocitu, že se jejich situací

nikdo nezabývá. Řešení radonového problému lze za těchto

podmínek očekávat za 10 - 15 let. Celkem lze tedy předpoklá-

dat náklady na výši 4 - 6 mld. Kč.

Vynakládání finančních prostředků na všechny části ra-

donového programu je velmi efektivní. Podrobný rozbor efek-

tivnosti vynaložených finančních prostředků byl zpracován

a přiložen k materiálu pro jednání vlády.

Materiál byl do vlády předložen jako společný za rezor-

ty životního prostředí, financí a zdravotnictví. Pro reali-

zaci programu byly vyčleněny finanční prostředky v návrhu
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státního rozpočtu na rok 1994. Na jednání vlády dne

8. 9. 1993 byl materiál stažen z jednání na základě požadav-

ku ministra životního prostředí. Do dnešního dne nebyl mate-

riál ve vládě znovu projednán, i když ministr životního

prostředí s ním již opět souhlasí.

Pro úplnost informuji, že na základě iniciativy MF ne-

byly ozdravovány pouze byt, ale i desítky školských a pred-

školských zařízení a veřejných vodovodu (jak ve správě obcí,

tak i podniků Vodovody a kanalizace). Tato skutečnost je

v současné době centrem kritiky Nejvyššího kontrolního úřa-

du, která nesouhlasí s tím, že byly ozdravovány školy a od-

straňován radon z veřejných vodovodu.

V roce 1992 byla ze státního rozpočtu uvolněna částka

139 970 000 Kčs na ozdravná protiradonova opatření, 599000

Kčs bylo uvolněno na zvýšenou pomoc stavebníkům, bývalým ma-

jitelům zdravotně závadných domků z rynholeckého škvárobeto-

nu a 69 200 740 Kčs bylo vyplaceno za 73 domků typu START

z rynholeckého škvárobetonu. Celkem radonový program před-

stavoval vyplacení 209 769 740 Kčs.

Ozdravná opatření v domcích jsou prováděna tzv. pasivní

a aktivní.

Pasivní ozdravná opatřeni spočívají v zabránění prostupu ra-

donu z podloží a stavebního materiálu do budovy (plynotesné

isolace, dvojitá podlaha). V případě radonu z podloží lze

toutu cestou objekt ozdravit i když nejnovější výsledky uka-

zují, že v extrémně ztížených lokalitách nelze pouze pasiv-

ním opatřením dosáhnout hodnot předepsaných vyhláškou

č. 76/91. V případě radonu ze stavebních materiálů jsou pa-

sivní opatření většinou neúčinná (jedná se o izolační nátě-

ry, plynotesné tapety) a mají minimální životnost. Obecně

k pasivním opatřením lze konstatovat, že přinášejí zlepšení

stavebně - technického stavu objektů (nové podlahy, izolace

nejen plynotesné, ale tím i vodotěsné atd.).

Aktivní ozdravná opatření jsou realizována jako rekuperační

vzduchotechnické jednotky s vysokou účinností rekuperace
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tepla (cca 50 - 74 % ) . Z místnosti je odváděn vzduch s rado-

nem a dceřinými produkty radonu a přiváděn čistý vzduch

z venkovní atmosféry. Mezi aktivní opatření lze zařadit

i nucené odvétrávání sklepních a suterénních částí budov,

které zabraňují průniku radonu do pobytových místností.

Obecně k aktivním opatřením lze uvést, že jsou vysoce účinná

a přinášejí zvýšení kvality ovzduší v objektu. Nevýhodou je

určitá energetická náročnost a skutečnost, že nejsou vhodná

v lokalitách se zhoršenou kvalitou vzduchu. Často se použí-

vají aktivní opatření v kombinaci s pasivními.

Jako nová možnost ozdravných opatření je použití

vzduchových filtrů (tzv. praček vzduchu) instalovaných

v jednotlivých pobytových místnostech, tato zařízení snižují

ekvivalentní objemovou aktivitu radonu tím, že zachycují

dceřiné produkty radonu rozptýlené v místnosti, zatímco kon-

centrace radonu v místnosti zůstává beze změny. Negativní

důsledky na člověka mají právě dceřiné produkty radonu, pro-

to lze tato zařízení považovat za ozdravná opatření. V sou-

časné době probíhá měření účinnosti jednotlivých vzduchových

filtrů a bude vydáno stanovisko Státního zdravotního ústavu

o jejich účinnosti.

Na rok 1993 byla ve státním rozpočtu vytvořena rezerva

na řešení radonového programu ve výši 200 mil. Kč

a z roku 1992 převedeno nečerpaných 247 798 237 Kč, která se

pravděpodobně nevyčerpá v plném rozsahu. Jednou z významných

příčin je bohužel kontrola NKÚ a následný strach pracovníků

okresních úřadů z toho, že mohou být vystaveni postihu za

realizaci ozdravných opatření (zejména ve školách a veřej-

ných vodovodech). Situace by byla přehlednější po schválení

nového vládního usnesení, což se dosud nestalo.

Jak vyplývá z výše uvedeného bylo a je odstraňování ra-

donu z veřejných vodovodů řešeno na základě iniciativy MF

a zástupce tohoto rezortu v mezirezortní radonové komisi.

S tímto postupem nesouhlasí Nejvyšší kontrolní úřad. Presto

Vás žádám, aby i v závěru roku odradonování veřejných vodo-

vodů probíhalo a na rok 1994 je možné očekávat jedno ze tří

možných řešení:
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- odstraňování radonu z vody bude probíhat jako součást

širšího radonového programu v souladu s novelizováním

usnesení vlády

- bude i nadále postupováno na základě spolupráce okresů

s MF a mezirezortní radonovou komisí

- bude respektováno- zjištění NKÚ, který finanční pro-

středky na ozdravování veřejných vodovodů prohlašuje za

neoprávněné vyplácení, nebude přijato novelizované us-

nesení vlády a širší radonový program, tj. i ozdravová-

ní veřejných vodovodů bude zastaveno.

Poslední z uvedených řešení nepovažuji za dobré, proto-

že radon v dodávané vodě je sice méně nebezpečný (způ-

sobuje relativně nízký nárůst ekvivalentní objemové ak-

tivity radonu v pobytových místnostech), na druhé stra-

ně jde však o velký počet zásobovaných osob, které jsou

často vystaveny psychické újmě z existence radonu v do-

dávané vodě). Neméně důležitá je skutečnost, že odrado-

novací zařízení je relativně levné zařízení a jak již

bylo uvedeno, jedná se o opatření vysoce efektivní.

Závěrem bych Vás chtěl všechny požádat o aktivní spo-

lupráci s mezirezortní komisí v oblasti radonu ve veřejných

vodovodech a samozřejmě je možná spolupráce i v dalších ob-

lastech.

Věřím, že objektivní technický přístup k řešení radono-

vého programu zvítězí a bude pokračovat i řešení radonu ve

veřejných vodovodech.
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VODA JAKO ZDROJ RADONU V BYTECH

Dr. Josef Thomas, CSc. Státní zdravotní ústav, Praha

Úvod

V posledních letech byly v rámci Radonového programu ČR

často deemanovány podzemní vody pro hromadné zásobování oby-

vatel. Při porovnání investičních nákladů na deemanační za-

řízení s finančním ekvivalentem snížené kolektivní dávky

vychází toto O2dravné opatření zcela výrazně efektivnější

než stavební či technická protiradonová opatření ve školách

či jiných dětských zařízeních nebo v rodinných domech (1,

2). Je to dáno jednak vysokým počtem obyvatel zásobovaných

ozdravovanou vodou a zřejmě i lácí deemanačmích zařízení,

neboli zřejmě snadností deemanačního procesu (nízkou roz-

pustností radonu ve vodě). Bylo by velmi nesprávné považovat

tuto skutečnost za hlavní důvod k široké aplikaci deemanace

vody. Radonový program je, tak jako ve většině civilizova-

ných států, zaměřen na snižování těch nejzávažnějších a váž-

ných expozic obyvatel radonu, a nikoliv na plošné ozdravení

nebo dokonce na odstranění nepodstatných složek. Je nutno

cílené vyhledat nejzávažnější případy expozic v domech a ře-

šit je přednostně. Je tedy nutno stanovit nejzávažnější

zdroj radonu v domech a ten snížit, a nikoli snižovat složku

podružnou, jakou voda často je.

Přísun radonu do bytu vodou

Průměrná ekvivalentní koncentrace radonu ve vzduchu bytu

je dána vztahem

F . e . q
a = a = f . a (Bq/m3) ,

k . V

kde a o (Bq/m3) je průměrná koncentrace radonu ve vodě,

e (1) je průměrný koeficient deemanace, q (m3/(os.h)) je

průměrná hodinová spotřeba vody na osobu, V (n»3/os) je prů-

měrný objem bytu připadající na jednu osobu a k (h~^) je

průměrný koeficient infiltrace a F je koeficient nerovnováhy



mezi radonem a jeho dceřinými produkty ve vzduchu domu. Při

běžných parametrech e = = 0,6 , V = 100 m 3/os, q = 0,083

m3/(os.h) = = 0,2 m3/(d.os), k = 0,3 h" 1, F=0,5 vychází zře-

ďovací faktor f = 8,3 . 10" 5 = = 1/12000. Pro jednoduchost

bude dále použit běžně užívaný zaokrouhlený zřeďovací faktor

f = 10~ . Přitom se při odvození konzervativně uvažuje, že

radon uvolněný do vzduchu zejména při sprchování a praní

(méně při mytí, vaření a úklidu) se rozptýlí do celého bytu,

což nutně vede k nadhodnocení koncentrace; reálný zřeďovací

faktor může být řádové nižší.

Původ radonu ve vodě

Radon se v geologickém podloží dostává• do vody stejným

procesem jako do půdního vzduchu - především zpětným odrazem

při přeměně radia. Vysoké a prakticky shodné koncentrace ra-

donu v půdním vzduchu a v podzemní vodě jsou dány vysokým

emanačním koeficientem n (1) (především díky dispersitě

a nebo spíš povrchovému depozitu uranu, a tedy i radia, na

zvětralé hornině) a dík koncentraci radia v hornině a m

(Bq/m3)

kde a (kg/m3) je hustota zvětralé či rozpukané horniny

a p (1) je porozita podloží. Při běžných hodnotách n = 0,2 ,

p = 0,2 , a m = = 2 5 Bg/kg a a = 1500 kg/m3 vychází a o =

37500 Bq/m3. To při zřeďovacím faktoru 10~ 4 způsobí v bytě

průměrný přírůstek koncentrace radonu o shruba 4 Bq/m3.

Při zvýšené koncentraci uranu v hornině (granity, dur-

bachity) nebo při uranové mineralizaci transportních cest

radonu podél tektonických poruch může však a o dosahovat až

desítek MBq/m3, čili v bytě přispět až jednotkami kBq/m3.

Hlavní zdroj radonu v domech

V ČR je co do rozšířenosti i velikosti nejzávažnějším

zdrojem radonu v domech radon, nasávaný vztlakovými silami

stoupajícího teplého vzduchu (komínovým efektem) z podloží

domu, a to netěsnostmi v základech domu, stupeň netěsnosti
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základů domů je značně rozdílný (od praktický bezbariérových

prkenných podlah starých nepodsklepených venkovských domů až

po perfektní betonové desky panelových domů), což vede podle

rychlosti přísunu radonu k několikařadoveinu rozpětí koncen-

trací radonu v domech (od desítek po desetitisíce Bq/m ).

Někde přispívá výrazně i propustná tektonická porucha s ura-

novou mineralizací pod domem. Naproti tomu je rychlost pří-

sunu radonu z vody pro běžné rodinné domy se srovnatelnou

hygienickou úrovní uživatelů prakticky shodná a závislá na

koncentraci radia podél sběrných cest podzemní vody. Jen

ojediněle jsou v ČR významné (v Jáchymové) či nezanedbatelné

(rynholecký škvárobeton) přísuny radonu ze stavebních mate-

riálů.

Shoda mezi koncentracemi radonu v půdním vzduchu a ve

vodě ze stejné geologické formace je běžná, v domech však

bývá přísun radonu z půdního vzduchu složkou dominantní

oproti radonu z vody. Jak se toto projeví na smysluplnosti

deemanace vody je ukázáno na příkladu.

Hodnoceni závažnosti expozičních příspěvků z podloží a z vo-

Oy.

Nechť je koncentrace radonu ve vodě 1000 Bq/m3 (což je

dle Vyhl.76/91 mezí pro dodávku do domů) a nechť je jí záso-

bena obec, v níž je vzduch pobytových místností silně konta-

minován radonem z podloží. Distribuce této kontaminace nechť

je logaritmicko - normální s geometrickým průměrem 1000

Bq/m s geometrickou směrodatnou odchylkou 3, tedy 1000

x : 3. V tabulce je tato distribuce shruba rozložena do šes-

ti intervalů (sloupec 3). Příspěvek od radonu nechť je ve

všech domech obce stejný, tedy 100 Bq/m3 (sloupec 2). Součet

obou složek je ve sloupci 4. Po provedení ozdravných opatře-

ní proti radonu z podloží by v obci neměla koncentrace dce-

řiných produktů 'radonu nikde překročit hodnotu 200 Bq/m3

(sloupec 5). Kdyby se do takto ozdravené obce dodávala nede-

emanovaná voda, byly by koncentrace jako v sloupci 6. Sou-

hrnné posouzení příspěvku vody k expozici umožní vážené prů-

měry (1).(4) a (1).(6), což jsou veličiny úměrné kolektivní
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dávce.

frakce
domů

(1)

5 %
15
30
30
15
5

]

z vody

(2)

100
100
100
100
100
100

Dřispěvky ke

z podloží

(3)

70
150
400
900
2000
4000

konc. d.[

celkem

(4)

170
250
500

1000
2100
4100

3.Rn (Bq/m3

po ozdrav.

(5)

70
150
200
200
200
200

)

celkem

(6)

170
250
300
300
300
300

frakce
domů

(1)

5%
15
30
30
15
5

Příspěvky do vážených průměrů

(1).(2)

500
1500
3000
3000
1500
500

(1).(4)

850
3750

15000
30000
31500
20500

(1).(6)

850
3750
9000
9000
4500
1500

Stoprocentní deemanace radonu z vody bez zamezení přísunu

radonu z podloží by tedy snížila kolektivní expozici jen

o 10%, není tedy příliš účelná (i když koncentrace radonu ve

vodě dosáhla hodnoty, nad níž je dodávka zakázána), kdežto

po ozdravení obce vůči podloží se příspěvek z vody zvýší

(jen!) na 35% a účelnost deemanace výrazně stoupla.

Závěr

Pro kvantitativní hodnocení významu deemanace vody je te-

dy možno vypracovat postup, který nepřihlíží jen k snadnosti

a levnosti sníženi příspěvku ke kolektivní dávce při ozdra-

vení vody samotné, ale zahrnuje i radiační expozici způsobe-

nou většinou dominantním příspěvkem radonu z podloží. Je te-

dy rozumné vyvinout úsilí (zejména na územích s vysokým ra-

donovým rizikem z podloží - dle regionálních map radonového

rizika) napřed na stanoveni celkové expozice radonu v do-

mech, a podle toho posoudit závažnost příspěvku radonu z vo-
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dy a tedy i urgentnost deemanace vody pro hromadné zásobení

spodní vodou.
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SNIŽOVANÍ OBSAHU RADIONUKLIDU V PITNÉ VODĚ - POSTUPY,

ZAŘÍZENÍ.

Ing. Jaroslav Moravec, CSc. ECO-AQUA-SERVIS

I. Hodnocení zdroje pitné vody z hlediska obsahu radionukli-

du

Problematika snižování obsahu radionuklidu v pitné vodě

vyvstala v posledních letech, zejména s účinností nové ČSN

75 71 11 Pitná voda od 1. 1. 1991. Radiologické ukazatele

jsou zde vymezeny v indikačních hodnotách a jsou to:

celková objemová aktivita alfa 0,1 Bq.l" 1

celková objemová aktivita beta 1,0 Bq.l

objemová aktivita radonu 222 20 Bq.l" 1

Celková objemová aktivita alfa, která je definována

v ČSN 75 7600, je sledována u pitné vody z povrchových

i podzemních zdrojů.

Celková objemová aktivita beta, která je rovněž defino-

vána v ČSN 75 7600, se týká pouze pitné vody z povrchových

zdrojů.

Objemová aktivita radonu 222 se týká pouze pitné vody

z podzemních zdrojů.

Nejčastějšími případy překračování indikačních hodnot

v praxi jsou celková objemová aktivita alfa a objemová akti-

vita radonu 222. V obou případech je potom třeba ještě

zvláš£ stanovit objemovou aktivitu radia 226 a případně

i dalších radionuklidu podle pokynů hygienické služby.

Z hlediska posouzeni vody jako pitné nebo užitkové nebo

provozní je třeba respektovat i některé další předpisy. In-

dikační hodnota radonu - 222 podle ČSN 75 7111 Pitná voda je

20 Bq.l" 1, podle vyhlášky MZ ČR č. 76/91 Sb. o požadavcích

na omezování ozáření z radonu a dalších přírodních radionuk-

lidu, voda, ve které je objemová aktivita radonu větší než

1000 Bq.l" nesmí být dodávána k použití v budovách. Zdroje

pro hromadné zásobování obyvatelstva s objemovou aktivitou
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radonu - 222 větší než 50 Bq.l"1 smí být používány jen se

souhlasem krajského hygienika. Nařízení vlády č. 25/75 Sb.

o přípustném znečištění povrchových toků připouštělo nejvyš-

ší koncentraci uranu ve vodárenských tocích 0,05 mg.I" 1.

Krajští hygienici metodickými pokyny specifikovali nut-

ný postup při hodnocení zdroje pitné vody, který nevyhověl

v hodnotách výše uvedených indikačních ukazatelů obsahů ra-

dioaktivních látek. Je v nich všeobecně stanoveno:

1. Při překročení některé z vyšetřovacích úrovní je uživa-

tel povinen zajistit provedení podrobného radiochemic-

kého rozboru vody a vyžádat si od krajského hygienika

závazné stanovisko k jejímu používání.

2. Žádost o závazné stanovisko musí obsahovat následující

údaje:

- výsledky radiochemického rozboru v základních radio-

logických ukazatelích dle ČSN 75 7111 Pitná voda,

- výsledky objemové aktivity radia - 226 v případě

překročení indikační úrovně pro celkovou objemovou

aktivitu alfa; pokud rozdíl celkové aktivity alfa

a aktivity radia - 226 je větší než 0,1 Bq.l"1 stano-

ví se ještě obsah uranu ve vodě,

- výsledek objemové aktivity draslíku - 40 v případě

překročení indikační úrovně pro celkovou objemovou

aktivitu beta; pokud rozdíl celkové aktivity beta

a aktivity draslíku - 40 je větší než 0,1 Bq.l" 1,

stanoví se ještě objemová aktivita olova - 210, (1 g

přírodního draslíku má aktivitu 31,7 Bq),

- výsledek stanovení objemové aktivity radia - 226

v případě překročení indikační úrovně pro objemovou

aktivitu radonu; pokud obsah radonu ve vodě je vyšší

než 200 Bq.l"1, stanoví se ještě objemová aktivita

radionuklidů olova - 210 a polonia 210,

- údaje o předpokládaném využití zdroje pitné vody,

(vydatnos, zdroje, územní oblast použití, počet záso-

bovaných obyvatel),
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- zdůvodnění nezbytnosti použití vody z daného zdroje

včetně zhodnocení možností použití jiného zdroje pit-

né vody s nižší radioaktivitou,

- ekonomický rozbor nákladů, spojených s případnou ú-

pravou vody a očekávané sníženi objemových aktivit

přírodních radionuklidů ve vyrobené pitné vodě.

Až potud je postup logisticky zcela správný. Skutečné

problémy uživatele zdroje pitné vody se objeví nejčastějí až

tehdy, když se pokusí získat podklady právě pro požadovaný

"ekonomicky rozbor nákladů, spojených s případnou úpravou

vody a očekávané sníženi objemových aktivit přírodních radi-

onuklidů ve vyrobené pitné vodě". Zjistí, že z celé mohutné

nabídky zařízeni na úpravu vody, která se nabízí českými

i zahraničními výrobci, není, s výjimkou provzdušňovacich

odradonovacich zařízení, žádné, které by bylo určeno také

pro snižování celkové objemové aktivity alfa, celkové obje-

mové aktivity beta nebo objemové aktivity radonu jinak než

ve stripovaích věžích, které však většinou nelze instalovat

do stávajících budov nebo obytných domů a které také větši-

nou jsou nepoužitelné při vyšším obsahu železa v surové vo-

dě, neboť nemají zaveden systém regenerace.

Konstatováním tohoto stavu ve většině případů končí po-

kus využít zdroje pitné vody pro zásobování, jestliže obsah

a podíl radionuklidů na celkových objemových aktivitích

překračuje únosné hygienické meze- Často uživatel zdroje

i příslušný hygienický orgán zůstanou bezbranně stát před

rozhodnutím, jakým co nejméně riskantním způsobem zajistit

a dovolit zásobování spotřebielů pitnou vodu. V mnoha přípa-

dech k využití zdroje pitné vody nedojde i když její nedo-

statek v oblasti je kritický. Právě těmto odborníkům je ur-

čena informace tohoto příspěvku.

II. Postupy a zařízení vhodné pro snižováni obsahu radionuk-

lidů v pitné vodě.

Technologický postup pro úpravu surové vody na vodu

pitnou musí být navrhován vždy na základě komplexního rozbo-
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ru surové vody podle ČSN 75 7111 Pitná voda. V případě zvý-

šených limitních ukazatelů radiologických také specifkován

dále ještě postupem uvedeným výše v kapitole I.

Navrhovaná technologie úpravy vody musí být adaptována

se zaměřením na konkrétní radionuklidy, které se v nejvyšší

míře na podílu objemových aktivit podílejí:

1. Radium - 226. technologie adsorpce na povrchy aktivované

vyššími oxidy manganu, (stejná pro olovo - 210,

a polonium - 210), zařízení jsou reprezentována buď otev-

řenými ale vhodnej i uzavřenými ocelovými filtry,

2. Uran, technologie absorbce komplexu uranylu do kalu hyd-

roxidu železitého při optimalizaci pH hodnoty podle kon-

krétní solnosti upravované vody; zařízení jsou na princi-

pu odstranění částic kalu z vody buď sedimentací (neruše-

né, ve vločkovým mraku) nebo filtrací, (nádrže, čiřiče

nebo filtry).

3. Draslík - 40, technologie na principu ionexové úpravy na

katexu; zařízení jsou vždy tlakové filtry plněné ionexem.

4. Radon - 22 2 - technologie na principu odvětrání nebo ad-

sorpce na aktivovaném nepolárním sorbentu; zařízení buď

stripovací zařízení (s vertikálním, horizontálním průto-

kem) nebo tlakové filtry.

Podle složitosti problému lze potom buď podle labora-

torních nebo poloprovozních zkoušek ve smyslu ON 75 5201

"Navrhování úpraven pitné vody" stanovit optimální technolo-

gii pro provozní aplikaci.

III. Příklad konkrétního řešní úpravy vody s vysokým obsahem

radionuklidů - ÚV Louňovice.

Obec Louňovice je součástí okresu Praha - východ. Zdroj

surové vody, která má být upravena do jakosti podle

ČSN 75 7111 Pitná voda a navazujících předpisů, má společný

přítok čerpaný z vrtu HV 1 (Q = 0,76 l.s"1) a HV 2 (Q = 1.2

l.s" 1). Kvalita zdroje z hlediska fysikálně-chemického a ba-

kteriologického vyhovuje požadavkům ČSN 75 7111 Pitná voda.

Z hlediska obsahu radioaktivních látek byl zdroj opakovaně
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vyhodnocován laboratořemi VÚV Praha a AQUATEST Praha s vý-

sledky, které jsou z průměrů 2 - 4 stanovení uvedeny v ta-

bulce č. 1.

Tabulka č. 1 Kvalita zdroje vody obce Louňovice.

celková objemová aktivita alfa
radium - 226
radon - 222
uran
polonium - 210
olovo - 210

9,22 Bq.l
0,06 Bq.l

-1
-1

— r —"i - — -

1280 Bq.l" 1

0,25 mg.l' 1

171 mBq.l"
méně než 130 mBq.l"1

-1

III. 1. Technologické postupy zvolené k laboratornímu ověřeni

- čiření železitým koagulantem,

- úprava pH hodnoty do oblasti maximální absorbce sloučenin

uranu do suspenze,

- separace suspenze filtrací,

- odvětrání radonu - 222

Metodika. Laboratorní zkoušky byly provedeny ze surové vody

zdroje Louňovice do 36 hodin po odběru. Teplota vody surové

i upravované = 9°C. Laboratorní úprava dávkováním koagulantu

Fe 2 (SO 4) 3, kyseliny HC1. Míchání vody 5 minut G = 150 s" 1,

tj. G.t = 45000 (sine) a následné pomalé míchání 30 minut

G = 60 s" 1, tj. G.t = 108000 (sine). Sedimentace 3 litro-

vého objemu 60 minut. K analýzám odebrána odsedimentovana

voda. Filtrace odsedimentovane vody některých vzorků se dále

prováděla buď filtrací přes analytický papír (promytý horkou

destilovanou vodou), nebo přes vrstvu 30 cm písku FP 10/16,

preparovanou vyššími oxidy manganu. Filtráty byly opět ana-

lyzovány. Některé filtráty byly provzdušňovány 10 minut

a potom analyzovány.

Výsledky vybraných podstatných analýz jsou uvedeny

v tabulce č. 2.

III.2. Poloprovozní zkoušky a výsledky úpravy vody.

Metodika. Poloprovozní zkoušky byly vykonány na mobilním
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stavebnicovém poloprovozním modelu, který byl sestaven ve

vzdálenosti cca 200 m od vrtů HV 1 a hv 2 na katastru obce

Louňovice. Jednotlivá strojně-technologická zařízení byla:

a) aerační věž DUKLAIR-V,

b) dávkovací soubor Fe 2 (SO 4) 3,

c) hadicový flokulátor rychlého míchání,

d) dávkovací soubor H^SO*,

e) dávkovací soubor pomocného flokulantu,

f) hadicový flokulátor pomalého míchání,

g) dvouvrstvý filtr s filtrační náplní:

500 mm FU1

1000 mm FP 10/16

100 mm FP 20/40

h) aerační věž modelová

Výkon surové vody čerpané z vrtu byl 2,1 - 2,8 l.s"1.

Plný průtok byl upravován pouze při zapojení a proměřování

účinnosti aerační věže DUKLAIR-V. Podstatná část

z 11 variant upravovacích pokusů, které budou dále uvedeny,

byla provedena bez zapojení aerační věže DUKLAIR-V na začát-

ku linky, ale pouze s jejím modelem, zapojeným na závěr

technologické linky. V těchto případech byl výkon polopro-

vozního modelu 4,4 1 min.-1.Jednotlivé varianty upravovacích

pokusů měly za cíl nalézt optimální technologii v průtočném

uspořádání při proměnném razení jednotlivých

strojně-technologických zařízení uvedených v přehledu výše

a při proměnných dávkách provozních hmot i způsobu jejich

kombinací v poradí dávkování, eventuálně společně jako směs-

ných činidel. Teplota surové vody byla 9,l°C, teplota upra-

vené vody 7,6°C. Teplota ovzduší -2° až -8°C. Kvalita surové

vody byla podobná jako v tab. č. l.

Výsledky poloprovozních zkoušek upravitelnosti surové vodv.

Tabelární vyhodnocení všech ověřených variant modelu

úpravy vody poskytuje řadu cenných poznatků o významu dávky

čiřidel, způsobu předúpravy suspenze a kombinací prvků tech-

nologie. S ohledem na nutnost navrhnout pouze jednostupňovou

separaci suspenzí, (pro prostorové možnosti úpravny vody

Louňovice a omezený rozsah této informace), jsou uvedeny
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Tabulka č. 2 Výsledky z laboratorní úpravy zdroje Louňovice

Dávky čiřidel

HC1 mmol.l."1

Fe 2 (SO4)3mg.l~
1

0,00

0,00

0,50

0,00

0,50

50,00

0,50

70,00

0,50

80,00

0,50

90,00

0,50

100,00

0,00

100,00

0,00

140,00

PH

A

7,42

7,10

6,52

6,19

6,07

5,94

5,83

6,52
6,52

5,92

B

7,60

-

7,52

-

-

7,41

7,23

6,52
6,52

7,38

U238

mg.I"1

B

0,250

0,218

0,184

0,039

0,031

0,008

0,007

0,150
0,158

0,008

celk.
alfa akt.

Bq.l"1

B

9,60

5,60

3,01

1,50

1,20

0,53

0,38

1,75
1,75

0,48

C

9,00

-

-

-

-

-

0,1

1,2
1,2

-

R a226

Bq.l" 1

C

0,057

-

-

-

-

-

0,045

—

-

D

0,032

-

-

-

-

-

0,025

—

Legenda: A - po sedimentaci
B - po provzdušnění
C - po filtraci papíren
D - po filtraci ložem materiálu preparovaného

vyššími oxidy Mn

Poznámka: surová voda KNK4 5 = 2,4 mmol.l
-1
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v tabulce č. 3 výsledky z úpravárenské zkoušky pro tuto lo-

kalitu optimální.

III.3. Návrh provozní realizace úpravy vody z vodního zdroje

Louňovice.

Z laboratorních a poloprovozních zkoušek vyplynulo, že

vhodnou volbou technologie čiření a aerace lze úpravou zdro-

je vody Louňovice docílit snížení celkové aktivity alfa

o více než 96 %, radia - 226 o více než 20 %, uranu - 238

o více než 96 %, radonu - 222 o více než 98 % a docilované

zbytkové hodnoty jsou příznivé z pohledu požadavků ČSN

75 7111 Pitná voda.

Návrh technologie pro ÚV Loufiovice.

Na úpravu zdroje surové vody obce Louňovice se navrhuje

technologie podle následující specifikace:

a) do čerpané surové vody (spojených vrtů) dávkovat síran

železitý v dávkách 50 až 140 mg.I"1,

b) vznikající suspenzi míchat použitím G = 100 až 200 s" 1 po

dobu 240 až 300 s,

c) do vzniklé suspenze dávkovat H2SO^ v dávkách 10-40 mg.I"
1

(tak, aby výsledné pH bylo v oblasti pH = 5,7 až 6,1),

d) suspenzi dále míchat s použitím G = 50 až 70 s" 1 po dobu

minimálně 600 s,

e) suspenzi filtrovat dvouvrstvým dvoumateriálovým ložem,

kde vrstvy budou tvořeny pískem FP 10/16 vrstvou 1100 mm,

filtračním uhlím FU-l vrstvouM 600 mm a filtrační rych-

lost volit v = 2 m.h"1 (s ohledem na velké množství sus-

penze Fe (OH) 3,

f) provzdušnit vodu průtokem shora dolů přes náplňovou věž

(např. 2 m náplně PALL kroužků), s protiproudým prouděním

vzduchu s poměrem voda : vzduch = 1 . 12 (a větším),

g) desinfekce vody chlorovými preparáty dávkou

Cl 2 = 0,5 - 1,0 mg.I"
1.
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Tabulka č. 3 Výsledky z poloprovozní úpravy vody zdroje
Louňovice

optimální varianty

Dávky čiřidel
Fe 2 (SO 4) 3

mg.I" 1

H 2SO 4 mg.l
 x

106

0,0

53
samostatně

38

53
společně

38

120

0,0

celková alfa akt.
Bq.l"1

filtrát
průměr hodnot

0,589

0,702

1,422

0,52

Bq.l -1

filtrát

0,040

0,045

-

-

za aerační
věží

16,3

19,0

18,0

15,0

Poznámka: 1. Surová voda KNK4 5 = 2,2 mnol.l"
1

2. Dávkování čiřidel "samostatně" bylo prováděno
tak, že Fe 2 (SO4)-j byl dávkován do surové vody
a H 2SO 4 až po rychlém mícháni.

3. Dávkovaní čiřidel "společně" bylo prováděno
směs obou činidel do surové vody.

4. Surová voda radon - 222 =
5. Filtráty pH = 5,8 až 6,1

1100 až 1214 Bg.l-1

6. Za aerační věží pH = 7,1 až 7,4

IV. Provozní realizovatelnost úpravy vody s obdobným zatíže§

ním radionuklidy.

Na základě laboratorních zkoušek, poloprovozního konti-

nuálního modelu i provozních zkoušek zařízení na stávajících

I. dvoustupňové dávkování železitého koagulantu a anorga-

nické kyseliny do oblasti pH = 5,6 až 6,1,

II. dvoustupňová úprava suspenze mícháním dostatečně dimen-

zovaným podle následujícího způsobu separace pro souči-

ny G.t = 50 000 až 150 000,

III. separace vzniklé suspenze jednostupňové nebo dvoustup-

ňové přes preparované filtrační materiály pro snižováni
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celkové objemové aktivity alfa způsobované sloučeninami

uranu a radia i když technologické parametry bude třeba

pro každou lokalitu optimalizovat zvlášt. To však je

běžná praxe při návrhu úpraven pitné vody.

Docílené snížení objemové aktivity radonu - 222 z hod-

not cca 1100 Bg.l na hodnoty nižší než 20 bq.l do-

kládá, že obsah radonu ve vodě je spolehlivě vyřešen

pro všechny běžné případy.

Výstavba úpravny vody v Louňovicích je v současné dobé

realizována a jsme přesvědčeni, že i provozní výsledky budou

plně uspokojivé.

Podle našich zkušeností i z jiných úpraven vody

jsme přesvédčeni, že odstraňování radionuklidů při výrobě

pitné vody lze dosáhnout v běžných zařízeních pouze úpravou

technologických postupů.
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OBJEMOVÉ AKTIVITY RADONU-222 VE VODĚ A OVZDUŠÍ ÚPRAVEN VODY

Ing. Eduard Hanslík, CSc., Ing. Adolf Mansfeld, CSc.

Výzkumný ústav vodohospodářský TGH, Praha

Problematika radonu-222 (dále jen radon) ve vodách byla

dosud převážně studována ve vztahu k jeho výskytu v obytných

budovách resp. k podmínkám ovlivňujícím jeho odvětrání do

ovzduší budov při užívání vody.

Ovzduší úpraven vody představuje zvláštní situaci, kte-

rá je dána odvětráváním nuceným nebo přirozeným relativně

velkých objemů vod, ve srovnání s podmínkami při užívání v o -

dy v obytných budovách.

Limitováni přípustného obsahu radonu ve vodě, které je

podřízeno zejména škodlivým účinkům vdechování radonu po je-

ho uvolnění do ovzduší, vychází ze zkušenosti s průměrnou

spotřebou vody v obydlí, délkou pobytu, větráním apod. Je

uvažováno i riziko z příjmu radonu pitím vody /I/.

Indikační hodnota pro objemovou aktivitu radonu uvedená

v ČSN 75 7111 Pitná voda 20 Bq.l"1 byla doplněna vyhláškou

MZd ČR č. 76/91 Sb. o požadavcích na omezování ozáření z ra-

donu a dalších přírodních radionuklidů /2/. Touto vyhláškou

se stanoví jako přípustná objemová aktivita 50 kBq.m rado-

nu. Zdroje vody pro hromadné zásobování obyvatel, u nichž je

objemová aktivita radonu ve vodě větší než 50 kBq.m" smí

být používány jen se souhlasem krajského hygienika. Voda, ve

které je objemová aktivita radonu větší než 1000 kBq.m"3,

nesmí být dodávána k použiti v budovách.

Při dodržení téchto koncentrací v užívané vodě by nemě-

lo docházet k významnému příspěvku k radonu v ovzduší budov,

jehož ekvivalentní objemová aktivita by v průměru neměla být

větší než 100 Bq.m při výstavbě nebo přestavbě budov resp.

200 Bq.m"3 podle požadavků na užívání staveb.

Limit 100 Bq.m"3 v ovzduší odpovídá požadavkům ICRP

/3/ resp. WHO /4/. Při stanovení této hodnoty se vycházelo

z různých přístupů a předpokladů.

Základním předpokladem při stanovení přípustného obsahu
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radonu ve vodě byla konzistence s normativem ICRP /3/, kte-

rým byla stanovena přípustná objemová aktivita v ovzduší

v obydlích resp. ekvivalentní objemová aktivita radonu na

úrovni 100 Bq.m~3 (0,1 Bq.l" 1). Odpovídající hodnota objemo-

vé aktivity radonu ve vodě je pak dána vztahem:

a v . f . 0,4 = 0,1 B q . ľ 1

kde a v - objemová aktivita radonu ve vodě (Bq.l"1)
f - přestupní koeficient mezi vodou a vzduchem = 10
0,4 - rovnovážný poměr mezi radonem a dceřinými produk-

ty radonu v obydlích

Z uvedených okrajových podmínek lze vypočítat odpovída-

jící objemovou aktivitu radonu ve vodě

a v = 2,5 . 10
3 Bq.l"1. Tento výpočet předpokládá, že radon

ve vodě je zdrojem pro 100 % radonu v ovzduší obydlí. Jest-

liže předpokládáme příspěvek radonu z vody do ovzduší na

úrovni 10 % nebo variantně 1 %, budou odpovídající objemové

aktivity radonu ve vodě 2,5 . 10 2 Bq.l"1 resp. 25 Bq.l" 1

/V.
Uvedený výpočet má pochopitelně orientační význam

a skutečný stav v jednotlivých případech je závislý na kon-

krétním užívání vody v obydlích, objemu obytných prostor,

intenzitě větrání apod.

Jiná situace je ve vodárenských provozech, kde je upra-

vováno relativně velké množství vody. V další části jsou

uvedeny příklady experimentálního sledování výskytu radonu

v ovzduší a ve vodě na vybraných úpravnách České republiky.

Metodika

Vzorky vody byly odebírány do evakuovaných nádob podle

zásad pro odběr plynů.

Měření radonu bylo prováděno emanometricky s použitím

vláknového emanometru SG 1 M. Kalibrace zařízení byla prove-

dena s použitím etalonu radia-226 Ústavu pro výzkum, výrobu

a využití radioizotopů Praha.

Mez detekce při objemu vzorků 0,5 1 byla 0,1 Bq.l"1.
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Výsledky měření byly korigovány na rozpad radonu mezi

odběrem vzorků a vlastním měřením. Objemové aktivity radonu

byly vyjadřovány v Bq.l"1 resp. Bq.ni"3.

Kontrolní měření bylo prováděno s použitím přístroje

WLM-30 fy Scintrex s vyhodnocením výsledků pomocí komerčního

softwarového vybavení.

Výsledky a jejich hodnocení

Na vybraných úpravnách podzemní vody byly opakované

sledovány výskyty radonu v upravované vodě a v ovzduší úpra-

ven. V přehledné tabulce je u jednotlivých úpraven vody

stručně charakterizována technologie úpravy vody a uvedeny

údaje o průměrných objemových aktivitách radonu v surové vo-

dě a v ovzduší úpraven s udáním počtu měření /5-8/.

Pro jednotlivé úpravny byly dále vypočteny hodnoty po-

dílu průměrné objemové aktivity radonu v ovzduší a vodě jako

podklad pro porovnání rozdělení radonu mezi ovzduším a vodou

v obydlích.

Další specifika jednotlivých úpraven, vedle stručného

popisu technologie podle tabulky, jsou popsána v případě, že

experimentální hodnoty se odchylují od pracovně použité li-

neární závislosti pro popsání vztahu mezi objemovou aktivi-

tou radonu v ovzduší úpraven a v upravované vodě.

Objemové aktivity radonu v ovzduší úpraven a upravované

vodě jsou uvedeny na obr. 1.

"Terénní" hodnoty přestupního koeficientu mezi ovzduším

a vodou jsou pro výše uvedený soubor úpraven v rozmezí

a^.lO" 1 až 7,l.lO~3, na většině úpraven pak hodnota koefi-

cientu byla zjištěna v rozmezí l,4.10~2 až 7,7.1O~2. Na

úpravnách mimo toto rozmezí lze najít příčiny v dalších fak-

torech, které ovlivňují výskyt radonu v ovzduší konkrétních

úpraven.

Na úpravné Sepekov je podzemní voda jímána přímo do

akumulace a vlastní úpravna vody odebírá vodu z přilehlého

povrchového zdroje. Dochází tak k relativně málo významné
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Úpravna

Sepekov
pouze jímání vody
Haj ská
tlaková filtrace,
sedimentace
Dolní Bukovsko
tlaková filtrace
Saky
tlaková filtrace,
komunikace objektu
s akumulaci
upravené vody
Brandýsek
tlaková filtrace
Studeněves
aerace Inka,
sedimentace,
otevřené filtry
Rakovník
aerace Inka,
otevřené filtry
Hřensko
sycení CO 2

Sázava
pouze jímání vody
Lomnická
aerace,
tlakový kotlík,
tlaková filtrace
Káraný
aerace Inka,
otevřené filtry

průměrná objemová,aktivita
radonu-222
počet

surová

154

26,9

7,3

98

21

8,4X>
(18,7

\
23,3*'

51,7

204

42

0,9x'
(6,2

(Bq.
stanovení

i voda

(n =

(n =

(n =

(n =

(n =

(n =
(n =

(n =

(n =

(n =

(n =

(n =
(n =

8)

7)

4)

11)

2)

2)
2))

6)

1)

2)

7)

12)
12))

L x)
(n)

ovzduší

1,1

1,2

<0,l

6,7

3,2

1,3

1,8

2,3

12

0,6

0,2

(n =

(n =

(n =

(n =

(n =

(n =

(n =

(n =

(n =

(n =

(n =

4)

5)

1)

3)

1)

4)

1)

1)

1)

5)

9)

podíl
průměrné
obj emové
aktivity
radonu
v
a

7

4

<1

6

1

1
(7

7

4

5

1,

2,
(3,

ovzduší
vodě

,1.10 J

,5.10"2

,4.10"2

,8.10~2

^.ÍO" 1

f5.10"
1

r0.10-
2)

7.10"2

5.10"2

9.10"2

4.10"2

2.10"!
2.10"2)

"'objemová aktivita surové vody za aerací

komunikaci mezi akumulovanou podzemní vodou, ovzduším v aku-

mulaci a dále ovzduším úpravny.

Zvýšený výskyt radonu v ovzduší na úpravně Brandýsek

byl působen jednak komunikací akumulované vody s úpravnou,

jednak neúčinným větráním prostor úpravny při běžném provo-

zu.
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Obr. 1

souvislost prumeme objemové aktivity |
; radonu v ovzdusi a ve vode [Bq/1] i
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200 250 ;

aktivit* za aeoei — regres*

Na úpravně Studeněves byla vzata za základ výpočtu kva-

lita vody 2a aeraci, tedy nižší obsah radonu, než v jímané

surové vodě. Nelze vyloučit komunikaci odplynu z aerace

s ovzduším úpravny. Alternativně vypočtený přestupní koefi-

cient 7,0.10~2 odpovídá intervalu nejčastějších hodnot.

V případě úpravny Káraný byla vzata kvalita vody za

aerací obdobně jako v případě úpravny Studeněves. Nebylo ani

uvažováno zhoršení upravované vody z hlediska objemové akti-

vity radonu vlivem emanace radonu z filtračních náplní. Při

výpočtu f s použitím kvality surové vody je jeho hodnota

3.2.10"2.

V případě úpravny Rakovník je objekt aerace řešen zcela

oddělené od dalších procesů a použití objemové aktivity ra-

donu za Inkou vyhovuje. Je indikován vliv komunikace s aku-

mulací upravené vody a další jímací studnou přímo v objektu

úpravny.

V porovnání s průměrně uvažovanou hodnotou f pro obytné
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budovy je evidentní, že hodnota f pro vodárenské provozy je

mnohonásobně vyšší. I když se jedná o relativně omezený sou-

bor úpraven vody resp. experimentálních údajů, je zřejmé, že

riziko z příjmu radonu vdechováním na úpravnách je významné.

Z naměřených hodnot objemové aktivity radonu v ovzduší

na úpravnách vyplývá, že s výjimkou provozu v Hajské, jsou

výrazné překračovány přípustné objemové aktivity radonu

v ovzduší pro obyvatelstvo.

S použitím zjištěného vztahu mezi objemovou aktivitou

radonu ve vodě a ovzduší vyplývá, že k překročení přípust-

ných objemových aktivit v ovzduší úpraven může docházet

i při jímání a úpravě surové vody s objemovými aktivitami

radonu pod indikační hodnotou podle ČSN 75 7111 Pitná voda

resp. přípustnou koncentrací radonu podle vyhlášky MZ ČR

č. 76/91 Sb. Objemová aktivita radonu v ovzduší na úrovni

100 - 200 Bq.m může být dosahována již při objemové akti-

vitě upravované vody kolem 5 Bq.l"1 příp. nižší.

S ohledem na konkrétní podmínky jednotlivých úpraven

zahrnující zejména množství upravované vody, technologii

úpravy vody (aeraci, sedimentaci, filtraci), dispoziční ře-

šeni úpravny (umístění provozních, laboratorních a admini-

strativních místností, umístění akumulace upravené vodě) je

účelné ověřit měřením na místě výskyt radonu v ovzduší úpra-

ven a vyhodnotit rizika pro obsluhující pracovníky z hledis-

ka příjmu radonu vdechováním.

Na stávajících úpravnách je možné poměrné jednoduchým

způsobem zajistit snížení obsahu radonu v ovzduší. Na při-

kladu úpravny Saky bylo zjištěno, že při zařazení odvětrání

v prostoru filtrace upravované vody bylo dosaženo snížení

objemové aktivity radonu z průměrných hodnot 6700 Bq.m~3 na

průměrné 800 Bq.nT3, tzn. 12 % původní hodnoty. Následným

opatřením, které spočívalo v zařazení odsávání vzduchu

z prostorů akumulace upravené vody bylo zajištěno další ra-

dikální snížení objemové aktivity radonu v ovzduší úpravny

na přibližné 400 Bq.m"3, tzn. 6 % původní hodnoty.

Další možnosti snížení rizika obsluhujícího personálu
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spočívají v regulaci jejich pobytu v jednotlivých prostorách

úpravny na základě znalosti o rozloženi objemových aktivit

radonu v objektu.

U nově budovaných úpraven je třeba, aby podmínky zajiš-

tující snížení rizika na přijatelnou úroveň z hlediska

vdechování radonu (hermetizace technologických zařízení, ve

kterých dochází k odvětrávání radonu, řešeni vzduchotechniky

objektu, dispozice akumulace upravené vody k prostorám vlas-

tní úpravny a další), byly řešeny již v průběhu projektu

a výstavby úpraven.

Souhrn

Na úpravnách podzemní vody dochází při jímání, provz-

dušňování, sedimentaci, filtraci a akumulaci vody k uvolňo-

vání radonu do ovzduší úpraven.

Na příkladu sledovaných úpraven vody mohou být objemové

aktivity radonu v ovzduší úpraven na úrovni 100 - 200

Bq.m dosahovány při objemové aktivitě radonu v surové vodě

5000 Bq.m"3 příp. nižší, tedy při koncentracích, které vyho-

vují z hlediska hodnoceni jakosti pitných vod jak ČSN

75 7111 "Pitná voda", tak vyhlášce MZ ČR č. 76/91 Sb. o po-

žadavcích na omezování ozáření z radonu a dalších přírodních

radionuklidů.

Ke sníženi rizika z příjmu radonu obsluhou úpraven na

stávajících úpravnách vody, kde tento problém byl zjištěn až

dodatečně, je třeba provést jednak průzkum o rozdělení rado-

nu v objektu úpravny a vyšetřit hlavní faktory (procesy),

které ovlivňuji zvýšení obsahu radonu v ovzduší. Praktické

zkušenosti ukazují, že výrazné snížení rizika z vdechování

radonu lze zajistit poměrně málo nákladnými technickými

opatřeními a dalšími zejména regulováním pobytu pracovníků

v místech největšího zjištěného rizika.

U nově projektovaných úpraven podzemní vody by mělo být

snížení rizika z přijmu radonu na přijatelnou mez zabezpeče-

no již v průběhu projektové přípravy.
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Výskyt radonu v podzemních vodách, který přináší jistá

rizika jak pro obsluhu úpraven, tak pro zásobované obyvatel-

stvo, není důvodem k odmítnutí těchto zdrojů pro jejich vy-

užívání k pitným účelům, pokud ostatní ukazatele jakosti

jsou u těchto vod vyhovující.

Z hlediska zásobovaného obyvatelstva je možné vhodnými

aeračními postupy snížit obsah radonu na úrovně vyhovující

ČSN 75 7111 a vyhlášce MZ ČR č. 76/91 Sb. Vhodným řešením

vzduchotechniky na úpravnách je možné zajistit vyhovující

pracovní prostředí i pro obsluhující personál.
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STANOVENIE RADÓNU VO VODÁCH METÓDOU KVAPALNEJ SCINTILAČNEJ

SPEKTROMETRIE - RÔZNE MOŽNOSTI VYHODNOTENIA

Ing. Zuzana Koreňová, CSc. VÚVH Bratislava
KNDr. Branislav Koreň, CSc. CHTF STO Bratislava

Objemová aktivita radónu je stanovená ako jedna z in-

dikačných hodnôt pre pitnú vodu udávaná ČSN 75 7111.

V súčasnosti neexistuje žiadna ČSN, ktorá by určovala

metodiku stanovenia objemovej aktivity radónu vo vodách.

Najčastejšie používanou je zatiaí metóda scintilačnej emano-

raetrie. Ďalšia z možných metód je založená na meraní žiare-

nia gama krátkodobých dcérskych produktov radónu 2 1 4 P b

a 2 1 4 B i . Zaujímavá, u nás bežne nepoužívaná, ale vo svete

v čoraz väčšej miere využívaná, je metóda kvapalnej scinti-

lačnej spektrometrie.

Metóda kvapalnej scintilačnej spektrometrie využíva

skutočnosé, že radón má väčšiu rozpustnost v organických

rozpúšťadlách (toluén, hexán, xylén, benzén, pseudokumén,

alkylbenzén), ktoré sú zložkou kvapalných scintilátorov, ako

vo vode.

Príprava vzorky, oproti iným metódam, je velmi

jednoduchá:

- Pomocou injekčnej striekačky sa priamo zo zdroja odoberie

vzorka vody o objeme približne 10-15 ml takým spôsobom, aby

pri odbere nedošlo k aerácii a tým aj k možným stratám radó-

nu . (Obr. 1)

- Vzorka sa potom napipetuje pod hladinu kvapalného scin-

tilátora priamo do meracej kyvety. (Obr. 2)

- Kyveta sa uzavrie a intenzívne sa trepe po dobu dvoch

minút.

- Po dosiahnutí rádioaktívnej rovnováhy s dcérskymi nuk-

lidmi, t.j. po 3 hodinách, sa meria aktivita. (Obr. 3)
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Vyhodnotenie merania je možné urobit viacerými spôsob-

mi, čo nám umožňuje vnútornú kontrolu presnosti určenia vý-

sledku.

Možnosti:

(poznámka: meranie robené v integrálnom režime)

A. - 2 jedného merania výpočtom podía vztahu

_ y b __i_
av,Rn ~ • c

E . V B

kde a v R n - objemová aktivita radónu (Bq/L)
R v' - početnost vzorky + pozadia (cpm)
R b - početnost pozadia (cpm)
E - kalibračný faktor (účinnost) (cpm/Bq)
V - objem vzorky (L)
B - korekčný faktor premeny RN od odberu

do začiatku merania (za čas tj)
B = exp(- -t,)

C - korekčný faktor premeny Rn počas merania
(za čas t 2)
C = t2/(l-

- konštanta premeny

(za čas t 2)
C = t2/(l-exp(- t 2))
i—=.i—*-- p n

a to :

1.- z početnosti v celom energetickom intervale (A - B)

2.- z početností v tzv. "optimálnom okne" (C - D)

B. - z meraní uskutočnených počas niekolkých dní - pomocou

rozpadovej krivky extrapoláciou na čas t Q, t.j. čas odberu

vzorky (obr. 4)0

A = A o . exp (- .t)

N = N o . exp (- .t)

Experimentálne namerané body boli fitované exponenciálnou

krivkou (obr. 5)

Y = exp (a+bX) = exp (a) . exp (bX)

kde exp(a) = N Q - početnost vzorky v čase odberu t Q

b = - konštanta premeny radónu
X = t čas, ktorý uplynul od odberu vzorky
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Vzorový príklad:

vzorka : pitná voda

scintilátor : Opti-Fluor 0

objem vzorky : 18 ml

objem scintilátora: 5 ml

čas merania vzorky: 30 minút

Výpočet:

A. 2 jedného merania

A.l.• R v

E
V

t 2

t 2

C

- R b =
=

=

=

=

=
—

11.30 cpm

227.06 cpm/Bq

18 ml

0.1813

4.56 dňa

30 min

1.0

2. R v

E
V

fcl
t 2

C

" R b =
=

=

=

=

=
_

15.03 cpm

188.34 cpm/Bq

18 ml

0.1813

1.95 dňa

30 min

1.0

av,Rn = 6' 3 3 ± °-72 B<i/L av,Rn = 6' 3 2 * °-40

Tento výpočet je možné urobit pre všetky namerané body roz-

padovej krivky a z nich vypočítat priemernú hodnotu:

1. 2.

aV,Rn = 6' 3 4 - °'38 aV,Rn = 6 * 3 0 *
6*30 * °' 8 3

B. z ro2padovei krivky

okno A - B

a = 3.25917

b = -0.182371

okno C - D

a = 3.05987

b = -0.182642

aV,Rn - 6 ' 3 7 aV,Rn =6.29 Bq/L

149



OKRUŽNÍ ROZBORY PRO RADIOCHEMICKOU ANALÝZU VOD

Mgr. Jiří Filip, Ing. Eduard Hanslík, CSc., Ing. Ivo Světlík

Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, Praha

V souvislosti se stále větším důrazem na ochranu život-
ního prostředí se zvyšují požadavky na kvalitu práce labora-
toří pro analýzu vod. Laboratorní výsledky jsou často pod-
kladem pro důležitá rozhodnutí na všech úrovních rozhodování
od prostého občana až po státní správu, slouží ke kontrole
plnění předpisů na poli ochrany životního prostředí a jsou
z nich vyvozovány ekonomické a právní důsledky.

V souvislosti s rozvojem tržní ekonomiky je nutné pre-

ferovat laboratoře s dobrými výsledky stanovení proti labo-

ratořím, jejichž úroveň není právě nejlepší. Také na všech

úrovních rozhodování a hodnocení je důležité vycházet z vý-

sledků co nejspolehlivějších.

Systémem sloužícím k zajištění kvality laboratoří je
systém akreditace. Akreditace je dlouhodobým procesem zkva-
litňování práce laboratoří ústícím v důvěru k práci labora-
toře u zákazníků i státních orgánů.

Pro akreditaci v oblasti vodohospodářských laboratoří
je určeno Akreditační středisko pro hydroanalytické labora-
toře (ASLAB) zřízené ministrem životního prostředí ČR dne
31. 12. 1991 jako samostatný útvar při VÚV TGM v Praze. Sta-
tut akreditačního střediska byl uveřejněn ve Věstníku MŽP ČR
dne 15. 2. 1992 (roč. 1992, částka 2 ) . Akreditační středisko
při své činnosti vychází ze směrnic a metodických pokynů
Úřadu pro normalizaci a měření, které jsou zpracovávány dle
platných evropských norem. Vedle vlastní akreditace zřizuje
akreditační středisko nižší kontrolní úrovně:

- základní úroveň: prověření výsledků laboratoří okružní-
mi rozbory (dále O R ) . Laboratoře, které v OR prokáží
kvalitu svých výsledků obdrží "Osvědčení o správnosti
výsledků dosažených v OR" s výčtem ukazatelů, kde byly
výsledky shledány vyhovujícími.
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- střední úroveň: kontrola kvality výsledků laboratoří OR

se souběžným prověřením experty na místě dodržování zá-

sad správné laboratorní praxe a vnitřní kontroly labo-

ratoře. Laboratoře obdrží na této úrovni "Osvědčení

o správné činnosti laboratoře".

OR je tedy důležitou součástí celého akreditačního pro-

cesu a slouží k ověřeni správnosti a přesnosti stanovení

prováděných laboratoří. Výsledky OR jsou nezbytným východis-

kem pro experta posuzujícího činnost laboratoře, ucházející

se o osvědčení o správné činnosti, i když by neměly být

východiskem jediným. Je proto velice nutné, aby laboratoře

věnovaly zpracování OR náležitou pozornost.

Útvar radioekologie, na základě smlouvy s ASLAB, pořá-

dal okružní radiochemické rozbory dvakrát ročně. Na začátku

roku v lednu nebo únoru byl pořádán OR v menším rozsahu,

orientovaný na dvě až tři stanovení umožňující laboratořím

opravit si stanovení, ve kterých byly neúspěšné v letním ob-

dobí. V květnu až červnu byl organizován "velký" OR zahrnu-

jící celý rozsah stanovení.

Stanovení vybraná pro OR jsou jednak stanovení běžně

užívaná laboratořemi analyzujícími vodu z hlesiska radioak-

tivity (celková objemová aktivita alfa a beta, objemová kon-

centrace uranu a radia} a normovaná ČSN. Jednak jde o stano-

vení, nemající příslušnou normu ČSN, avšak některými labora-

tořemi prováděná (stanovení radonu-222, olova-210,

stroncia-90), dále je možno na přání laboratoř epřipravit

zkušební roztok pro stanovení zvláštního radionuklidu dle

volby laboratoře. V této souvislosti je však třeba upozor-

nit, že metoda stanovení testovaná OR má být zaměřena na ra-

dionuklid běžně laboratoří stanovovaný a důležitý pro koneč-

né hodnocení vody z hlediska radioaktivity. Stanoveni aty-

pických radionuklidu je více úlohou metodického řízení labo-

ratoří.

OR začíná podepsáním smlouvy o uspořádáni OR mezi ASLAB

a útvarem radioekologie VÚV. Pak jsou na základě adresáře

ASLAB rozeslány přihlášky k OR, v nichž je uveden počet

a druh stanoveni zahrnutých v OR, údaje o druhu vzorkovníc
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nutných pro jednotlivá stanovení, o matrici jednotlivých

vzorků, údaje o rozsahu správných hodnot stanovení a datum

odběru OR ve VÚV TGM. Laboratoře si na základě nabídky zvolí

stanovení, vyplní přihlášku s uvedením pověřeného pracovní-

ka, adresou laboratoře a číslem telefonu a odešlou je

s příslušnými vzorkovnicemi do stanoveného termínu na adresu

našeho útvaru. Na základě počtu požadovaných stanovení je

pak možné operativně připravit nutný objem zkušebního rozto-

ku.

Zkušební roztoky jsou připravovány zásadné jako umělé,

používá se destilované vody, matrice (NaCl, CaCl2) a etalonů

radionuklidů dodávaných Inspektorátem ionizujícího záření

(IIZ, Radiová 1, Praha 10) opatřených příslušným certifiká-

tem. Postup přípravy respektuje chemické vlastnosti stanovo-

vaných radionuklidů a způsoby jejich stanovení.

O přípravě zkušebních vzorků pro OR se vede podrobný

protokol, který se odevzdává ASLAB spolu se závěrečnou zprá-

vou. Tento protokol musí obsahovat:

- účel OR (stanovované složky, koncentrační úroveň)

- typ vzorku a jeho označení v OR

- typ matrice (přírodní, umělá, rušivé vlivy aj.)

- užité chemikálie, jejich čistotu a navážky

- přípravu pracovních roztoků

- popis distribuce vzorků, objem a materiál vzorkovnic

- množství připravených vzorků a množství vzorků pro kon-

trolní analýzy

- výsledky kontrolních analýz

- datum a podpis pracovníka zodpovědného za přípravu

vzorku.

Připravené roztoky jsou rozlévány do vzorkovnic zasla-

ných laboratořemi. V den odběru si každá laboratoř převezme,

po zkontrolování, své vzorkovnice a obdrží formulář (viz

příloha), který vyplní po provedených rozborech. Termín

odeslání výsledků je v případě radioaktivních látek zvolen

s uvážením dob nutných pro vytvoření radioaktivní rovnováhy,

u časově nejnáročnějších stanovení (radium-226, stronci-

um-90), zpravidla asi 6 týdnů po odběru. Vyplněné formuláře
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výsledků se zasílají pouze na adresu ASLAB.

Ke zpracování a vyhodnocení OR se zásadně přijímají

formuláře označené poštovním razítkem nejpozději v den do-

hodnutý pro odeslání výsledků. Pro přehlednost a zachování

anonymity laboratoře se každé laboratoři přiřazuje identifi-

kační číslo, s nímž je každá laboratoř obeznámena a pod ním?

je také vedena v závěrečné zprávě o OR.

Výsledky stanovení jsou zpracovány do přehledné tabulky

s použitím tabulkového procesoru QUATTRO PRO 2.0. Na základě

předem zvolených rozpětí správných hodnot stanovení jsou vy-

loučeny laboratoře s měřením mimo zvolený rozsah.

Po určení, které laboratoře uspěly či neuspěly v jed-

notlivých stanoveních, se vypracovává souhrnná zpráva o OR,

v niž je průběh celé akce podrobně popsán a výsledky shrnuty

do přehledných tabulek a grafů. Zpráva je rozesílána ASLAB

jednotlivým účastníkům spolu s osvědčením správnosti dosaže-

ným v OR.

Závěrem lze konstatovat, že zájem laboratoří o účast na

OR stále stoupá, souvisí to s jejich snahou dosáhnout vyš-

ších úrovní. Současně zjišťujeme také celkové zlepšení vý-

sledků stanovení a větší aktivitu laboratoři při zdokonalo-

vání metod práce a kontroly vlastních výsledků. Chtěli

bychom doporučit všem pravidelnou účast na OR, nebot kontro-

la vlastni práce také na mezilaboratorni úrovni je důležitá

pro trvalé zvyšování kvality laboratoře.

V příloze jsou uvedeny příklady grafů stanovení objemo-

vých koncentrací radonu-222 a radia-226 spolu s rozsahem

správných hodnot pro rok 1992.
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Pracoviště:

Výsledek okružního radiochemického rozboru vody v r.

Charakteristika vzorku

Místo převzetí vzorku

Datum převzetí vzorku

Označení vzorkovnice

Objem vzorku (odhad) v 1

Vzhled vzorku3 0

Datum zahájení rozboru

Druh stanovení

Celková aktivita alfa

Celková aktivita beta

Zbytková aktivita b e t a x x )

2 2 6 R a
2 1 0 P b
9 0 S r
U-nat (mg. I"1)

Poznámky

Datum ukončení rozboru

Podpis pracovníka

Zjištěné údaje

Výsledek rozboru

1. stanovení

Bq/1

2. stanovení

Bq/1

průměrná
hodnota

Bq/1

Použitý
pracovní
p o s t u p x x x '

X ) kupř. bezbarvý, zabarvený, čirý, zakalený atd.
x x ) po odečtení 4 0 K
XXX) literární citace pracovniho návodu
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ZJIŠŤOVÁNÍ VLIVU GEOMETRICKÝCH FAKTORŮ MĚŘENÝCH VZORKŮ NA

ÚČINOST STANOVENÍ CELKOVÉ OBJEMOVÉ AKTIVITY ALFA

Ing. Ivo Světlík, Mgr. Jiří Filip, Ing. Eduard Hanslik, CSc.

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, Praha

Úvod

Rutinní stanovení celkové objemové aktivity alfa podle
ČSN 75 7512 [1] vychází z předpokladů, že naměřené hodnoty
budou sloužit jako hodnota indikační a v případě vyšších
hodnot bude vzorek podroben detailnější analýze. Proto jako
většina uzančních postupů je i stanovení alfa aktivity zá-
vislé na dodržování předepsané metodiky. Při zanedbání zdán-
livě méně významných faktorů může vzniklá chyba vést až
k řádovému rozdílu ve výsledku.

Příspěvek si klade za cíl uspořádat některé vlivy, kte-
ré jsou všeobecně známé, do soustavy, která bude dobře mate-
maticky i graficky znázornitelná a pomůže uživateli utvořit
si přibližnou představu o některých "rizikových faktorech
stanovení" a využít ji pro vlastní práci.

Vzniklá soustava je především přehledová, neklade si
nárok na přesná vyčíslení a vyčerpávající matematický popis
geometrie detektoru, slouží pro ilustraci. Vychází z experi-
mentálních údajů a jisté členy jsou zde za účelem zjednodu-
šení záměrné zanedbány.

Výchozí předpoklady

Geometrická účinnost při stanovování alfa aktivity je
ovlivňována dvěma skupinami faktorů. Do prvé skupiny lze za-
hrnout především způsob detekce. Nejvyšších detekčních účin-
nosti dosahují scintilačni měření, kde účinnosti v závislos-
ti na typu použitého scintilátoru a geometrii dosahují hod-
not značné vyšších než 50 %.

Pro stanovení alfa aktivit jsou velmi často používány

plynové počítače (NRB automat, měřič nízkých aktivit), kde

účinnosti činí řádové jednotky procent.
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Druhá skupina faktorů v sobě zahrnuje vliv plošné na-

vážky vzorků na misce, tvar a velikosti jednotlivých zrn,

velikost středního protonového čísla měřeného preparátu, ho-

mogenitu rozložení, celistvost povrchu, geometrické vlast-

nosti detektoru a vliv tvorby agregátů jednotlivých zrn.

Tyto faktory vyplývají z vlastností proměřované látky,

způsobu proměřování a rovněž ze způsobu a pečlivosti prepa-

race. Vzhledem k velmi nízkému dosahu částic alfa jsou výše

jmenované vlivy značně vyšší než při měření aktivity beta.

Vzhledem k tomu, že experimenty byly prováděny s použitím

měřiče nízkých aktivit alfa a beta NA 6201 nebudou zde hlou-

běji rozebírány faktory ovlivňující scintilační měření.

Dále již budou rozebírány především faktory ovlivňující

účinnost při proměřování na plynovém počítači s okénkem. Na

základě zjednodušující představy o průchodu alfa částic

vzorkem (který je rovnoměrně rozprostřen na misce o adekvát-

ním průměru - vliv základních geometrických nepravidelností

je podán v tabulce č. 1) lze odvodit ilustrativní matematíc§

ký vztah. '

Tabulka č. 1 - Účinnosti pro různá geometrická uspořádání
vzorků na měřicí misce
účinnosti /%/ - 200 mg vzorku má aktivitu 4
Bq, hodnoty průmérovány, pozadí odečteno

geomatrie

vzorek A
STDS A
vzorek B
STDS B
vzorek C
STDS C

průměr
lsigma

1

2.61
0.26
2.51
0.17
2.28
0.35

2.46
0.26

2

1.82
0.15
1.92
0.28
.1.78
0.24

1.84
0.22

3

0.58
0.12
0.59
0.10
0.54
0.17

0.57
0.13

4

3.44
0.69
3.44
0.39
2.52
0.61

3.13
0.56

1) 200 mg odparku rovnoměrně rozprostřeno na misce
(10 mg.cnT2)

2) 200 mg odparku sesunuto do srpku pokrývajícího ca
3/4 misky

3) 200 mg odparku rovnoměrně rozprostřeno na misce
(63, 69 mg. cm~2)

4) 31, 4 mg odparku rovnoměrně rozprostřeno na misce
(10 mg.cnT^)

měření c. 1 a c. 2 prováděna na miskách o průměru 50 mm
měření c. 3 a c. 4 prováděna na miskách o průměru 20 mm
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Vzhledem k praktickým zkušenostem při měření aktivit
alfa nebude v matematickém popisu rozebírána energetická
funkce dosahu částic alfa [2] a bude zde použita pouze funk-
ce délková v zájmu zestručněni a maximální srozumitelnosti
(pro popis zeslabeni intenzity při průchodu materiálem bude
použita exponenciála).

Počet částic vstupujících do detektoru lze vyjádřit

vztahem (pro vzorek s jednotnou velikostí zrn a pro průměr

misky i detektoru výrazně větší než střední dolet částic al-

fa, vzdálenost detektoru od misky se nemění):

,xc

kde n je počet částic vstupujících do detektoru,
P plocha misky,
k-L konstanta pro geometrii misky, zeslabení při průcho-

du vzduchem a okénkem, poměr pro průchod vzorkem
a mezerami v zrnitém prostředí vzorku,

x c celková tloušika vrstvy (agregátu) vzorku na misce,
a z akt.ivita připadající na jedno zrnko vzorku,
k 2 pohlcení alfa částic při průchodu vrstvou vzorku

o jednotkové tlouštce.

Obdobně lze přibližné rozepsat i a z - charakteristická
délka pro průlet kompaktním zrnem je funkcí charakteristic-
kého průměru a lze psát l c = f(d c)

,xc ,1c

n = P.A.kx e ~ k 2 - x . dx .(a p + k 3 . a v e"* 4' 1, dl)

(T O"'

kde a_ podíl aktivity na povrchu zrna
a^ podíl aktivity uvnitř zrna (platí a_ + a v' = a 2)
a v' podíl aktivity uvnitř zrna částečné stíněný hmotou

zrna
k 3 úmérovací konstanta zahrnující neideálnost tvaru

zrna
k 4 pohlcení alfa částic při průchodu zrnem
l c charakteristická délka zrna.

Poměr a_/a v je dán schopností radionuklidů (jeho nosi-
če) vytvářet směsné krystaly a rovněž rozdílem rozpustnosti
ve vodě pro jednotlivé komponenty. Nutno podotknout, že člen
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charakterizující vliv velikosti navážky, resp. tlouštky vrs-

tvy materiálu na misce a k němu přiřazená konstanta repre-

zentuje dva vlivy :

a) pohlcení alfa částic při průchodu hmotou měřeného vzorku,

b) velikost průchozích pórů v sypkém materiálu homogenizova-

ného práškového vzorku.

Z integrálního tvaru dostáváme po integraci a úpravě:

n =P.A.k1/k2{l - e- k 2- x c).[a p + a vk 3/k 4(l - e"
k 4• X)]

po roznásobení a zanedbání členu e~1*4.l+k2.xc) dostaneme:

n = P.A.k1/k2.[ap(l - e ~
k 2 - x c ) + a vk 3/k 4(l- e-*2.xc_ e-k4.1 } ]

pro hledanou funkční tvar po úpravách tudíž dostaneme vyjád-

ření :

f(xc,l) = a p + k 2/k 4 - a p.k 3/k 4 -e" k 2' x c(a p - a p.k 3/k 4 +

+ k 3/k 4) - e"
k 4- 1(k 3/k 4 - a p.k 3/k 4)

případně pro a p = 0 dostáváme tvar křivky pro průchod počát-

kem:

f l(x c,l) = e-k2.xc + e-k4.1

Výše zmíněné závislosti lze graficky znázornit a určit

při znalosti koeficientů lze (z výše zmíněného například

usuzovat, že k 4 > k2/ protože proměřovaný materiál je poréz-

ní) vztah mezi vlivem velikosti navážky a rozměrem zrna.

Přibližným určením velikosti koeficientu k 2 se zabývá

následující experimentální část.

Experimentální část

Při praktickém měření vzhledem k běžně se vyskytujícím

měrným aktivitám vzorků je zapotřebí většinou vpravit na

misku značně velkou navážku (pro misku o průměru 5 cm hmot-

nost 0,2 g ) . Bylo proto zapotřebí zjistit rteálné chování

alfa částic a jejich průchodnosti reálnými vzorky. K měření

byl použit plošný etalon U n at EM145, na který byl umístěn
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tenký papír o plošné hmotnosti 2 mg.cm"2 při průchodu vrst-

vou papíru došlo k záchytu 97,5 % alfa částic (viz tabulka

č. 2). V tomto případě je nutno brát rovněž na zřetel drobné

hmotnostní nehomogenity papíru, které se však vyskytují

přibližně se stejnou četností na celé ploše papíru.

Tabulka č. 2 - Pohlcení alfa částic po průchodu papírem
a práškovitými materiály
měřeno 2000 sekund

měření

pozadí

aktivita standardu EM14 5 Unat

plošná hmotnost papíru [mg/cm2]

prům. akt. po průchodu pap. miskou
průchozí %

prum.akt.std.+ pap.m.+ 0.2g NaCl
prum.akt.std.+ pap.m.+ 0.2g BaS04

prum.akt.std.+ pap.m.+ 0.2g Fe 2O 3

prum.akt.std.+pap.m.+ 0.2g BaSO4 (hom.l.)
prum.akt.std.+pap.m.+ 0.2g FejC^ (hom.l.)

impulsů

7.50

35472.50

1.99

877.00
2.47

332.17
333-33
129.17

17.50
47.75

Na takto upravený základ misky, který odpovídal nejméně

příznivému rozložení radionuklidu ve vzorku (na dně) byly

vrstveny látky různého složení, zrnitosti a preparovaný do

porézní formy. Poté byly preparáty zhutňovány a především

homogenizovaný použitím denaturovaného lihu. Takto byly tes-

továny vzorky BaSO4 a FejOj. V případě sypkého prášku

o plošné hmotnosti 10 mg cm"2 lze říci, že přibližně 38 %

plochy misky nebylo zakryto BaSO^ a v případě Fe 2O 3 pouze

15 % zůstává průchozí pro částice alfa. Průchodnost částic

alfa vzorkem vzhledem ke svému nízkému dosahu je zvláště

u BaSO4 zanedbatelná, což je potvrzeno i následujícím expe-

rimentem zhutněni pomocí lihu. Naměřená aktivita u stejných

vzorků klesla v případě BaSO4 na 1,9 % a v případě Fe2O3 na

5,5 % (procenta jsou vztažena na aktivitu plošného etalonu

stíněného výše zmíněnou vrstvou papíru). U oxidu železitého

je možno uvažovat i o částečném vlivu průchodu alfa částic
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hmotou vzorku vzhledem k nižšímu střednímu atomovému číslu

[3].

Obdobné chování látek bylo potvrzeno i pro další práš-

kovité materiály.

V další fázi experimentu byl vyšetřován vliv podobných

látek na průchodnost alfa částic při různých navážkách a tu-

díž i tlouštka průchozích vrstev. U většiny práškovitých ma-

teriálů je pozorovatelná tendence k utváření aglomerátů jem-

ných částic a tím i k zesilování tlouštky průchozí vrstvy

a vzniku nehomogenit (nerovnoměrné rozložení vzorku na misce

výrazně ovlivňuje účinnost detekce - viz tabulka č. 3). Pro

potlačení aglomerace a rovnoměrnost rozložení vzorku se opět

nejlépe osvědčila homogenizace denaturovaným lihem. Pro

přípravu vzorků byly použity karbonáty alkalických zemin se

shodným přídavkem roztoku dusičnanu uranylu přímo do měřicí

misky.

Tabulka č. 3 - Závislost počtu naměřených impulsů na navážce
pro různé karbonáty (měřené plyn proporc-alfa
aktivita), přípraven odparek se 3 ml roztoku
unat (°'200 mg.ml" ), odparek po vysušení ho-
mogenizován, pozadí odečteno

navážka

[mg]

200
300
400
500

počet impulsů

MgCO3

159
133
103
82

CaCO3

200
114
79
67

srco3

170
83
118
90

BaCO3

160
100
122
93

Mgco 3

x

162
151
114
95

x - kyprý MgCO3

Z výsledku experimentu je zřejmé, žs závislost naměřené

aktivity na velikosti plošné hustoty je lineární (ačkoliv je

zatížena značnou chybou měření). Pouze uhličitan vápenatý

vykazuje zřetelnou závislost na velikosti navážky, která je

vyjářitelná exponenciálou a v logaritmické podobě ze směrni-

ce regresní přímky lze řádové určit velikost koeficientu k 2.

Zjištěné údaje lze interpretovat i v souladu s mikro-

skopickým pozorováním rozložení velikosti zrn, kde pro uhli-
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čitan vápenatý byla patrná jemná zrna o přibližně stejných

velikostech, u ostatních karbonátů byla nalezena různě velká

zrna, která pravděpodobně neobsahovala větší podíl dusičnanu

uranylu. Drobná zrna s větší aktivitou vázanou na povrch by-

la na dně misky a částečně stíněna aglomeráty, které se přes

všechnu snahu o homogenizaci utvářely. Lze usoudit, že počet

aglomerátů byl přímo úměrný velikosti navážky a průchodnost

alfa částic byla limitována lineárně počtem velkých zrn

a aglomerátů.

Pro přeměřovaný síran barnatý lze v souladu s odvozený-

mi rovnicemi usoudit (viz tabulka č. 4), že značná část du-

sičnanu uranylu vzhledem k postupu přípravy [l] byla fixová-

na uvnitř zrn a docházelo zde k většímu stínicímu vlivu než

u Naci, který vzhledem k podstatné nižší rozpustnosti měl

většinu aktivity fixovánu na povrchu zrn. Rovněž je v přípa-

dě NaCl třeba vzíti v úvahu jeho nižší střední protonové

číslo a z něho plynoucí nižší k 2 a k 4.

Tabulka č. 4 - Účinnosti pro matrici: NaCl, BaSO4, sražený
BaSO^, účinnost detekce (impulsu na misce/ak-
tivita na misce x 100 % ) , hodnoty průměrová-
ny, navážka vzorku o stejné měrné aktivitě,
průměr misky 5 cm

pozadí

1
1
1
1

navážka
[mg]

700
400
200
100

plošná hmotnost
[mg/cm2]

35.7
20.4
10.2
5.1

NaCl

0.89
1.33
2.32
2.00

BaSO4

0.44
0.73
1.09
1.56

BaSO4

sražený

0.30
0.46
0.56
0.87

Závěr

Provedená matematická simulace ilustruje vliv velikosti

navážky (vyjádřeno jako tlouštka) a průměru zrn na účinnost

měření alfa aktivity, další významný člen je a_ který zde

nebyl důkladněji vyšetřován a který výrazně limituje vliv

velikosti zrn na účinnost. Z výše zmíněných údajů plyne po-

třeba používat pro kalibraci matrici, která se přibližuje

svými vlastnostmi proměřovaným vzorkům a nutnost dodržování

konstantní navážky na misku.
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Zjištěné poznatky . spolu s výsledky zjišťovaných účin-

ností pro stanovení aktivity alfa dle ČSN [1] metodou

B u série vzorků povrchových vod analyzovaných za spoluúčas-

ti radiochemických laboratoří podniků Povodí a Vodovodů

a kanalizací budou využity pro návrh modifikace normy v ob-

lasti přípravy standardních preparátů.

Použitá literatura

1] ČSN 75 7611 STANOVENÍ RADIONUKLIDŮ. Celková objemová ak-
tivita alfa, Praha, Vydavatelství ÚNM 1989.

KLUMPAR, J.: Metrologie ionizujícího záření a radionuk-
lidů, Praha, Academia 1976.

[3] Von HABERER, K., PREKA, N. : Uder die Alpha-Aktivi-
täts-Messung an Proben niedriger spezifischer Aktivität,
Kerntechnik 9(1967), 65 - 68.
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STANOVENÍ RADONU VE VODĚ METODOU LŠC

Ing. Bohuslav Fišer, Mgr. Karel Svoboda,

Doc. Dr. Ladislav Lešetický Přírodovědecká fakulta UK Praha

Úvod

V současné době je věnována velká pozornost otázkám ra-

dioaktivity v životním prostředí. Radon se stává jedním

z nejsledovanějších přírodních radionuklidů. Jeho výskyt na

našem území je značný, a to nejen v lokalitách uranových lo-

žisek. Koncentrace radonu zejména v České kotlině je důsled-

kem vysokého a poměrně rovnoměrného zastoupení uranu v hor-

ninách mimořádně velká.

Přírodní radon má tři izotopy vznikající vždy a - roz-

padem příslušného izotopu radia. Spíše než vlastní izotopy

radonu představují zdravotní ohrožení jejich radioaktivní

depozity.

Význam 2 1 9 R n (aktinonu) a jeho depozitu s poločasy 3,

96s resp. 36,lm je mimo místa přímé těžby uranu zcela zane-

dbatelný.

Často jsou zanedbávány i účinky °Rn (thoronu) a jeho

depozitu s poločasy 55,6s resp. lO,64h. A to přesto, že prů-

měrná vnitřní kontaminace jimi způsobená činí asi 10 % cel-

kové vnitřní kontaminace radioaktivními aerosoly.

Význam 2 2 2 R n je zcela zásadní a jeho účinky vysoce pře-

važují nad účinky předchozích dvou izotopů. Jeho vznik

a rozpad udává následující schéma (str. 170):

Rozpadem 2 2 2Rn se vytvářejí dva radioaktivní depozity

(krátkodobý a dlouhodobý) s poločasy 22,8m resp. 22,3r. Pro

stanovení radonu má zásadní význam jeho krátkodobý depozit,

který obsahuje tři o - zářiče s energiemi E a l, E a 2 a E a 3

Využití této skutečnosti umožňuje zvýšit účinnost detekce

a tím i citlivost metody.

Do biosféry přichází radon z míst svého vzniku až

z hlubin několika stovek metrů dvěma cestami. Buď jako plyn-

né exhalace včetně rozpadových produktů nesených aerosoly
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r.ebo je vynášen z hlubin rozpuštěný ve vodě. Obě cesty se

mohou vzájemně kombinovat a rychlost přenosu je dána slože-

ním podpovrchovych vrstev.

Radon je ve vodě poměrně dosti rozpustný, ale proti

rozpustnosti v některých organických rozpouštědlech je jeho

rozpustnost ve vodě zanedbatelná. Rozpouští se velmi dobře

např. v toluenu, hexanu, benzenu, etanolu, atd. Snadno se

sorbuje na aktivní uhlí a silikagel. Je chemicky nejreaktiv-

nějším inertním plynem. Vytváří sloučeniny klatrátového typu

např. s vodou (Rn.6 H 20), s fenolem (Rn.2C6H5OH) a toluenem

(Rn.2C 6H 5CH 3).

Do lidského organismu se radon dostává hlavně dýchacími

cestami, případné pitnou vodou. Biologické účinky samotného

radonu jsou poměrně malé. Hlavní nebezpečí spočívá v účinku

dceřiných rozpadových produktů, které se zachycují na epi-

telu dýchacích cest a zde dochází k největšímu ohrožení. Ra-

don rozpuštěný v tělních tekutinách kontaminuje celý orga-

nismus a zejména dlouhodobý radionuklid 2 1 0 P b (T = 22,3r) se

ukládá a hromadí v kostech a ohrožuje krvetvorbu.

Dosavadní metody stanovení radonu ve vodě spočívají

v jeho izolaci, případné koncentraci při jeho nízkém obsahu

a konečné detekci.
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Izolaci z vody lze provádět zahřátím, vytěsněním nosným

plynem (vzduch, dusík, inertní plyny) v emanačních nádobách

nebo extrakcí organickými rozpouštědly s vodou nemísitelný-

mi, ve kterých má radon vyšší rozpustnost. První dva způsoby

izolace většinou vyžadují následující koncentraci radonu

před vlastní detekcí. To bývá značně zdlouhavá a náročná

práce. Detekce je většinou prováděna v ionizačních komorách

nebo v Lucasových komůrkách. Nevýhodou těchto detektorů je

nemožnost spektrometrickeho stanovení.

Při izolaci radonu extrakcí organickými rozpouštědly

dochází zároveň k jeho vysoké koncentraci. Pro následující

detekci kapalinovými scintilačními počítači lze k extrakci

přímo použít vhodný s vodou nemísitelný kapalný scintilátor.

Dosavadní práce (1-5) spočívají buď v převrstveni rado-

nové vody kapalným scintilatorem přímo v měřicí lahvičce

s následujícím měřením nebo v extrakci malých objemů

(5-10 ml scintilátoru a 30-50 ml radonové vody). Nevýhodou

je nízká citlivost.

Metoda stanoveni radonu :

Vypracovaná metoda stanovení radonu je založena na vy-

soké rozpustnosti radonu v toluenu resp. v toluenovém scin-

tilačním roztoku (TS). Rozdělovači poměr vodarvzduch: toluen

je při 20°C 0,255 : 1 : 12,7 , tedy při stejném objemu fází

je obsaženo 91 % radonu v toluenu, 7 % ve vzduchu a pouze

2 % ve vodě. Snížením objemu plynné fáze a zvýšením objemu

vodné fáze při extrakci dojde k podstatnému zvýšení obsahu

radonu v toluenové fázi. Důsledkem je výrazně vyšší citli-

vost metody. Optimální poměr fází (TS/voda) byl nalezen

v rozmezí od 0,23 do 0,3. V práci bylo používáno 50 ml TS

(SLT - 41, výrobce Spolana Neratovice) a 200 ml radonové vo-

dy. Extrakce byla prováděna ve 250 ml Erlenmayerově baňce na

laboratorní třepačce (UNIVERSAL SHAKER typ 327, výrobce Pre-

med, Poland). Zcela dostačující doba extrakce byla 10 min.

Po rozdělení fází byl na baňku nasazen specielně upravený

repipet a do 20 ml scintilačních lahviček bylo odebráno
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2 x 20 ml organické fá^e.

Měření bylo prováděno na kapalinovém scintilačním počí-

tači BECKMAN LS 6000 SE. Používané nízkopozaďové měřicí lah-

vičky z bezdraslikoveho skla byly pod víčky utěsněny

teflonovou folií o síle 0,8 mm. Tím bylo zaručeno, že během

měření prakticky nedocházelo k úniku radonu. Únik radonu po

24 hodinách nepřesáhl 5 % a po 100 hod. 8 % počáteční akti-

vity. Se žádným jiným z vyzkoušených materiálů těsnění (Su-

per PE, AI - folie + korek, guma s tenkou teflonovou folií

na povrchu) nebylo dosaženo požadované těsnosti.

Použitý typ scintilačního počítače neumožňuje automa-

tické změření spektra měřených zářičů. Bylo proto manuálně

proměřeno pulzní spektrum a dle jeho průběhu byla k vlastnímu

tanovení radonu zvolena optimální energetická oblast de-

tekce. A to tak, aby účinnost detekce všech tří a - zářičů

byla co nejvyšší a podíl doprovodných B - zářičů co nejmen-

ší .

Vzorky byly měřeny 3,5 hod. po skončení extrakce, kdy

již je dosaženo přechodné rovnováhy mezi rozpadovými produk-

ty radonu. Celková doba měření každého vzorku byla 90 min.

a naměřené hodnoty byly přepočteny k počátku celé operace.

Ke kalibraci metody bylo připraveno z radiového etalonu

EB - 7 (ÚVWR Praha) o aktivitě 5331,7 Bq 2 2 6Ra deset stan-

dardních roztoků o aktivitách od 1 do 100 Bq . I"1 2 2 2Rn.

Kalibrační stanovení byla prováděna naprosto shodným způso-

bem jako při vlastním stanovení radonu. 2 2 6Ra při extrakci

do toluenové fáze v detekované množstní nepřecházelo.

Následující tabulka uvádí aktivity standardů, chyby mě-

ření , účinnosti stanovení a meze detekce a stanovitelnosti.

Meze detekce a stanovitelnosti byly vypočítány dle ČSN

83 0523 (6).

Účinnost byla vypočítána ze vztahu:

100O.VTS.Rs

360.VSL.AS
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obr 1: Erlenmayerova baňka s upraveným repipetem používaná při extrakci

upravený repipet

toluenová fáze

Erlenmayerova baňka

obr. 2: Energetické spektrum rovnovážná směsi radonu s rozpadovými produkty

500

MěřVw na Beckman LS 6000 SE, life mířícího okna 25 kanálů.
Měřfcfokno pro stanovaní radonu bylo mezi 750-900 kanáltm.
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aktivita
standardu

[Bq.l"1]

1,03
2,06
5,15

10,31
20,61
51,53

103,06
199,94
399,88

1002,36

naměřená
četnost

[CPM]

12,8+0,42
29,0±0,52
68,1+0,70

123,7+0,89
246+1,21
649+1,93

1319±2,73
2721±6,80
5325+9,40

13920±15,2

účinnost
ir

[%]

86,70
97,80
91,80
83,40
83,10
87,60
88,90
96,86
92,48
96,44

účinnost
ir

průměr

[%]

90,50

mez
detekce

[Bq.l"1]

0,054

mez
stanovi-
telnosti

[Bq.1"1]

0,12

Aktivita radonu ve vodě byla vypočítána z naměřené četnosti

podle vztahu:

1000.VTS.Rv

3.eO.V.Vg.. V

a po úprave :

Kde : a aktivita 2 2 2Rn [Bq.l"1]
v T g objem toluenového scintilátoru [ml]
V objem vody [ml]
V S L objem odebraného scintilátoru [ml]
A s 'aktivita standardu [ B q . l ]
R s naměřená četnost standardu [CPM]
R v naměřená četnost vzorku [CPM]

Reprodukovatelnost metody byla ověřena na sérii vod

o různých aktivitách radonu. Ze získaných výsledků vyplývá,

že v rozmezí aktivit od 0,5 Bq.l"1 do 20 Bq.l" 1 nepřesahuje

celková chyba stanovení 7 %.

Souhrn dosažených výsledků ;

Byla vypracována rychlá, přesná a vysoce citlivá meto-

da stanovení radonu ve vodě využitím kapalinového scintilač-

ního počítače.
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Při celkové účinnosti (extrakce + detekce) 90,5 % bylo

dosaženo meze detekce 0,054 Bq.l"1 a meze stanovitelnosti

0,12 Bq.l"1.

Celková chyba stanovení pro aktivity nad 1 Bq.l" 1 ne-

přesahuje 10 %.
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VZTAH CELKOVÝCH OBJEMOVÝCH AKTIVIT K NĚKTERÝM JEDNOTLIVÝM

RADIONXJKLIDŮM

Ing. Zdena Krejbichová, Ing. Helena Stompfová,

Ing. Lucie Talmanová AQUATEST a.s. Praha

Celková objemová aktivita alfa a beta jsou obecné uzná-

vané uzanční ukazatele úrovně radioaktivity vod. Jejich sta-

novení je proto předepsáno standardními postupy, u nás meto-

dickými normami ČSN 75 7611 a 75 7612.

Podle metody "a" ČSN 75 7611 se proměňuje odparek

smíchaný se scintilátorem ZnS (Ag). Kalibruje se přírodním

uranem, přičemž se uvažuje aktivita všech tří izotopů. Odtud

aktivita lmg U n a t je 25 Bq. Starší metodická norma ČSN

83 0523 uvažovala pouze aktivitu 2 3 8 u , takže lmg U odpovídal

12,23 Bq. Předepsané postupy podchycují radionuklidy s růz-

nou účinností (i, 2, 3). Celkové aktivity se proto nedají

uvažovat jako prostý součet aktivit přítomných alfa zářičů.

Tabulka č. 1 však ukazuje, že nové zavedený přepočet přesto

poskytuje lepší korelaci u vzorků s vyšší celkovou aktivi-

tou, kde se na zvýšení podílí především 2 2 6Ra. Vody v tab.

č. l,kde zvýšení aktivity nad limit 0,1 Bq/1 způsobuje hlav-

ně uran, ač je při koncentraci do 0,05 mg/1 v souladu s po-

žadavkem Nařízení vlády 171/92 Sb., mohou vyhovovat radiohy-

gienickým požadavkům.

ČSN 83 0523 neurčovala, za jakou dobu po přídavku ZnS

se má odparek proměřovat. z přirozených alfa zářičů obvykle

přítomných ve vodě, poskytuje uran odezvu neměnící se při

opakovaném měření po delších časových odstupech. Rovněž ak-

tivita odparků z roztoků thoria připravených z desítek let

staré soli (z preparátu blížícího se k rovnováze) byla stálá

(3). Obsah Th ve vodách nebývá významný pro malou schopnost

větrání thoriových minerálů. Může však docházet k vyluhování

jeho dceřiného produktu 2 2 8Ra. V tab. č. i obsahoval 2 2 8Ra

vzorek z lokality Dymokury. Podle ČSN 75 7611 se má upravený

odparek proměřovat po 24 hod do 48 hod. Tento požadavek je

zvláště opodstatnený u vod s vysokým obsahem radia nebo ra-
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Tabulka č. 1

Rozbor vod z vyšší aktivitou s vyhodnocením dle ČSN 75 7611
(N) a ČSN 83 0523 (S)

lokalita

Děčín term.voda
Dřenáž odvalu
Starosedelský Hr.
Hostivice
Libčice
Liblice
Blahotice
Myšlovice
Velvary
Zdeslav. Dvůr
důlní voda
Nováky
Vysoká Lípa
Králová
Plavnica
Dyleň
Klášterec n.O. min.
Vlastějovice
Karlovy Vary min.
Nová Ves
Kamenice
Dymokury
Běhounek
Běhounek

N akt.
alfa
Bq/1

0.33
0.41
1.02
0.20
0.20
0.62
1.88
0.19
0.83
1.84
3.75
0.51
0.47
3.40
8.07
0.35
2.20
0.79
1.80
0.20
14.56
2.51

15.13
8.15

S akt.
alfa
Bq/1

0.16.
0.20
0.50
0.10
0.10
0.30
0.92
0.09
0.40
0.89
1.81
0.25
0.23

. 1.66
3.94
0.17
1.06
0.38
0.88
0.10
7.12
1.23
7.40
3.98

2 2 6Ra

Bq/1

0.30
0.20
0.08
0.05
0.05
0.06
0.07
0.05
0.05
0.05
0.14
0.48
0.45
3.33
8.15
0.10
1.71
0.07
2.08
0.05

15.08
0.94
7.20
7.41

unat

mg/1

0.0001
0.01
0.05
0.01
0.01
0.03
0.08
0.007
0.04
0.10
0.15
0.0002
0.0001
0.0015
0.0002
0.008
0.0003
0.03
0.002
0.01
0.0001
0.0001
0.06
0.04

donu. Aktivita odparků 2 2 6Ra exponenciálně stoupá vlivem

rozpadových produktů do rovnováhy po 30-ti dnech. Tento jev

je zohledněn např. zařazením Kirbyho koeficientu do vzorce

pro výpočet radia tzv. srážecí metodou s EDTA (4). Na obr.

č. 1 je vidět takový průběh nárůstu aktivity na křivce

ozn. K, což byl odparek s 15 Bq/1 radia z lokality Kamenice.

Křivka ozn. B3 byla naměřena u odparku z několika týdnů sta-

rého vzorku z pramene Běhounek.

Radon se při stanovení celkové objemové aktivity alfa

nepodchycuje, ostatně odstraňuje se již při přípravě odpar-

ků. U vzorků s vysokým obsahem 2 2 2 R n zpracovaných krátce po

odběru se mohou v prvních hodinách po přídavku ZnS uplatňo-

vat bezprostřední dceřiné produkty rozpadu. Na obr. č.l

křivky ozn. T byly naměřeny pro studny z Tacovska s velmi
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Ofcft. 4.
Mřření odpsrku se ZnS

2000.

1S00 .
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nízkým obsahem radia a uranu a s Rn přes 700 Bq/1. Hodno-

ty naměřené po 48 hod se již dále neměnily. Křivka Bl byla

naměřena pro odparek z pramene Běhounek zpracovaný druhý den

po odběru. Produkty rozpadu enormě vysokého obsahu Rn

(7500 - 10000 Bq/1) se zde mohou uplatňovat po řadu dní.

Obecně je 2 2 2 R n v rovnováze s RaA+RaB+RaC za 170 min (5).

Vlivem matrice při stanovení aktivity alfa Haberer (6)

zavedl korekční koeficienty pro řadu solí obvykle přítomných

ve vodách. ČSN 75 7611 v metodě "a" řeší tuto otázku zpraco-

váním odparku ze samotného vzorku souběžně se vzorkem s pří-

davkem kalibračního roztoku. Účinnost měření při metodě "a"

se značně snižuje přítomností zbarvujících látek jako je Fe,

organické a jiné látky. Tyto případy se vyskytují někdy

u prostých vod, často u vod ze skládek a u vod důlních a mi-

nerálních. U vod s aktivitou blízkou nebo málo překračující

0,1 Bq/1 a takto zabarvených je proto často výhodnější po-

užití metody "b" či určení 2 2 6Ra a Uranu. U minerálních

a důlních vod s vysokou solností navíc přistupuje problém,

že pro dodržení předepsané plošné hmotnosti, je nutno zpra-

covat alikvot velmi nízkého objemu a při nižší radioaktivitě

se naměřený počet impulsů blíží hodnotám meze významnosti.

DIN 38 404 Teil 14 z r. 1987 pro stanovení celk. objem, ka-

pacity alfa uvádí jediný postup obdobný naší metodě "b" pro

vody s mineralizaci 100 - 2000 mg/l. Měřící misky mají prů-

měr 6 nebo 20 cm. Pro kalibrační křivku a zjištění vlivu

matrice se připravují navážky odpařením 10 - 20 1 vody ty-

pického složení s H 2SO 4. Jako mez detekce se udává <0,

05 Bq/1. Při kalibraci se dává přednost Am před U n at Při

metodě "b" ČSN 75 7611 se pro pitnou vodu s mineralizaci do

1000 mg/l prakticky dosahuje citlivosti cca 0,3 Bq/1 při

použití proporcionálního detektoru TESLA POB 302 s miskami

o průměru 5 cm. Poměr účinnosti měření aktivity Am : U

a rovněž 2 2 6Ra : U je zde jiný než u měření se scintilačni

sondou a ZnS (obr. 2, 3, 4. Křivky na těchto obrázcích uka-

zují proměřování plošných etalonů z Ú W R a několik let sta-

rého odparku z etanolového roztoku 2 2 6Ra. Na obr. 2 je měře-

ní scintilačni sondou TESLA NS 9502 připojenou k měřiči

JKA 1 100 fy TÉMA (Ing. Knapp, Praha). Na obr. 3 je měření
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přístrojem NRR 610 a proporcionálním detektorem. Při měření

syntetických vzorků, kde byl jako alfa zářič přidán pouze

uran, byly výsledky získané metodou "a" a metodou "b" dobře

srovnatelné. Kalibrace metody "b" byla provedena plošným

etanolem U n a f Výsledky souběžného měření reálných vzorků

s vyšší aktivitou oběma způsoby přináší tab. č. 2. V této

tabulce jsou opět vzájemně srovnatelné výsledky, kde převa-

žujícím alfa zářičem byl uran - Brandýsek, Bytíz. Pro vzor-

ky, kde převažovala aktivita 2 2 6Ra, byly výsledky získané

proporcionálním počítačem vesměs výrazné vyšší než u metody

"a", která je rozhodčí. Při měření metodou "b" (obdobné

u DIN) se využívá téže navážky pro stanovení alfa i beta ak-

tivity. Pro stanovení aktivity beta doporučuje ČSN 75 7612

detekční zařízení se stíněným proporcionálním, Geiger -

Múllerovým nebo scintilačním detektorem, podle poznámky

v normě např. TESLA NA 6201 s P0B 302. Jako zařízení pro mě-

ření nízkých aktivit beta dodávala TESLA dříve soupravu

NRB 213 s G-M počítačem, který detekuje v celém využitelném

rozsahu vkládaného napětí záření beta i alfa, jak je vidét

na obr. č. "5, a s nízkou účinností záření gama. Snížení po-

dílu alfa na celkovém výtěžku zde lze dosáhnout překrýváním

odparku fóliemi nebo plíšky o definované tlouštce (naše

starší zkoušky) nebo zařazením přídavného okénka. Soupravy

TESLA s proporcionálním počítačem využívají pro určování ak-

tivity alfa oblasti nižšího napětí, kam nepřekmitává záření

beta. Při vyšším napětí se detekuje zároveň alfa i beta, jak

ukazuje obr. č 3. Stanovení celk. objem, aktivity beta bylo

původně vytyčeno s ohledem na °Sr.

Ve VÚV výhodně využili tohoto ukazatele pro rychlé po-

souzení kontaminace vod v přehradách po černobylské havárii

(7). Odparky ze srážek z tohoto období (naše orient, měření)

dosud vykazují zvýšenou aktivitu. Monitorování následků ha-

várie se pochopitelně provádělo gammaspektrometrii

(př. IHE). Z přirozených beta zářičů se ve vodách vyskytuje

především 4 0 K a dále některé beta aktivní členy

uran - radiové a případně thoriové řady. U podzemních vod

s velmi nízkou aktivitou alfa odpovídá normou předepsaným

postupem s proporcionálním detektorem zjištěná aktivita beta
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přibližně aktivitě přítomného přirozeného draslíku. Při

zkouškách určování 2 1 0 P b byla citlivost detekce nad

0,5 Bq/1. Ve velkém souboru analýz slovenských minerálek

provedených ve VÚV (8) se i u vod s poměrně vysokým radonem

vyskytovalo 2 1 0 P b i alfa zářič z l 0 P b pod meze detekce. Ve

vzorku Běhounek bylo 2 1 0 P b námi nale2ené 1,1 Bq/1.

Výsledky měření vzorků s vyšší alfa aktivitou propor-

cionálním detektorem při doporučeném vyšším napětí z vypo-

čtené jako beta aktivita jsou rovněž v tab. č. 2. U hodnot

uvedených zde ve sloupci "beta kor alfa" byl proveden výpo-

čet dle či. 15 v ČSN 75 7612, tj. s odečtením příspěvku im-

pulsů naměřených v režimu alfa. Podle tabulky č. 2 i některé

"korigované" výsledky se zdají vysoké. Ostatně podle obr.

č. 3 odpovídá např. 50 imp/1000s naměřených pro uran v reži-

mu alfa 150 imp/lOOOs v režimu beta. V manuálu Tesly (1) se

pak uvádí zavedení tomu odpovídajícího dalšího korekčního

faktoru. To již vlastně vyžaduje znalost obsahu jednotlivých

radionuklidu. U minerálek a jiných vod s vysokou solností

zde opět přispívá k zvýšení chyby stanovení možnost použiti

je malého alikvotu. ČSN 86 8000 "Přírodní léčivé vody a pří-

rodní minerální vody stolní" z r. 1965 se odvolává v otázce

radioaktivity na normu "Pitná voda". Podstatné modernější

německé předpisy požadují u minerálek stanovení celkových

objemových aktivit alfa a beta. Codex alimentarius od WHO

z 1987 navrhuje jako zlepšení standardu kodexu pro minerální

vody limit pro 2 2 6Ra 1 Bq/1 a zbytková aktivita beta po

odečtení aktivity 4 0 K a 3H nemá překročit 0,05 Bq/1. V dis-

kusi k tomuto návrhu bylo poukázáno, že existující metodika

těžko spolehlivé určí tak malý rozdíl. V Nařízení vlády

č. 171/1992 Sb., je posunuta mez celkové objemové aktivity

alfa pro vodárenské toky na 0,3 Bq/1, což je hodnota již

dobře stanovitelná metodou "b" ČSN 75 7611.

Sumární aktivity alfa a beta byly původně zavedeny pro

pitné vody, později i pro klasifikaci jiných vod. Při

překročení limitů daných ČSN 75 7111 se mají určovat

jednotlivé radionuklidy - př. 2 2 6 R a , u kojeneckých vod i
2 2 8 R a . Vétšina vod pro pitné účely u nás dosud požadavkům
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Tabulka č. 2

Souběžné měření vybraných vzorků scint. sondou a ZnS a
proporc. detektorem

lokalita

Vratislavíce HJ 8
Vratislavice TJ 4
Viat. uprav, kyselka
ŕratislavice TJ 4
Borovice
Mlýnský pramen
Sadový pramen
Běhounek
Brandýsek
Saky
Eugenie
Rtyně
Poděbrady BJ 12
Bytíz
Běhounek

scintil.
alfa

Bq/1

1.90
2.97
1.75
2.05
1.65
2.52
2.23
15.12
5.44
1.83
3.40
3.39
0.55

68.0
16.9

proporcionální
alfa

Bq/1

7.14
12.56
4.16
5.89
17.26
9.71
14.10
27.7
5.24
14.86
11.70
3.72
3.24

84.6
81.9

rež.a
rop/
1000s

28
41
16
26
298
7
10
220
23
87
15
5
4

226
682

detektor
ml

vzorku

246
204
240
228
892
37
38
508
273
372
80
84
77
168
520

POB 302
beta
nekor.

Bq/1

1.2
2.0
1.13
1.58
2.50
2.72
2.28
5.85
4.24
6.03
4.90
0.77
2.66
12.40
17.3

beta
kor. a

Bq/1

0.92
1.51
0.96
1.28
1.64
2.29
1.62
5.72
4.03
5.46
4.40
0.61
2.53
8.40
14.40

aktivita

X

Bq/1

0.54
0.61
-
0.60
0.20
2.52
1.94
0.25
0.56
0.79
-
-
2.00
-
0.22

226 R a

Bq/1

1.12
1.71
1.15
1.65
.
2.33
2.10
7.20
0.38
0.49
3.34
-
0.35
0.54
8.15

U

mg/1

0.02
0.02
0.016
0.03
.
0.001
0.004
0.06
0.30
0.04
0.0001
.
0.0001
3.0
0.07

ČSN 75 7111 v otázce radioaktivity vyhovuje. Výhody

posuzování úrovně radioaktivity podle screeningových

ukazatelů alfa a beta jsou nesporné.
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MIGRACE RADIONUKLIDÚ V POVODÍCH POD ZAÚSTĚNÍM ODPADNÍCH VOD

URANOVÉHO PRŮMYSLU ZA ZVÝŠENÝCH VODNÍCH STAVŮ NA PŘÍKLADU

ŘEKY PLOUČNICE

Ing. Eduard Hansiík, Ing. Adolf Mansfeld, CSc., Pavel Šimonek

Výzkumný ústav vodohospodářský TGM PraU

Ing. Václav Moucha Povodí Ohře Chomutov, zával Terezín

Z hodnocení bilance transportu radioaktivních látek
v rozpuštěné a nerozpuštěné formě řekou Ploučnicí pod zaús-
těním odpadů uranového průmyslu ve Stráži pod Ralskem v ob-
dobí 1986 až 1990 byl zjištěn významný záchyt v povodí na
příkladu radia-226 a uranu /I/. S využitím výsledků sledová-
ní radiochemické laboratoře Povodí Ohře /2/, dřívějších vý-
sledků VÚV TGM /3/ a FJFI /4/ byla vypočtena aktivita
radia-226 820 GBq zachycená v povodí Ploučnice za období
1966 až 1990.

K objasnění problematiky migrace radioaktivních látek
do zátopových území byl prováděn výzkum transportu radioak-
tivních látek za umele vyvolaných povodňových stavů ve spo-
lupráci VÚV TGM Praha, Povodí Ohře Chomutov a HMÚ Ústí nad
Labem. Předkládané sdělení zahrnuje rekapitulaci výsledků
získaných při třech umělých povodních v letech 1986, 1990
a 1991.

MĚŘENÉ ÚDAJE, POUŽITÉ METODY

Hydrologické charakteristiky

Umělé povodňové vlny byly vytvořeny otevřením uzávěrů
přehrady ve Stráži pc i Ralskem. Pro možné srovnání byly kul-
minační průtoky v profilu Mimoň lg v jednotlivých letech
4,97 m-'.s"1, 6,26 m 3.s" 1 a 4,29 m 3.s" 1. Příklad časové zá-
vislosti průtoků vody v jednotlivých sledovaných profilech
pro roky 1990 a 1991 je uveden na obr. l.
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Obr. 1

Experimentálni vlna PLOUCNICE
l )Straz/R 2)Mimon 3)Borecek 4)C.íipa
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Místa a četnost odběru vzorků

Experimentální vlna

odtok z VD Stráž
Ploučnice nad obt.kanálem
CDS odtok
Ploučnice nad Mimoni
Ploučnice Boreček
(1986 Brenná)
Ploučnice Česká Lípa lg
Panenský potok

1986

_
3 SV
3 SV
7 BV

1 BV
5 BV
1 SV

1990

SV
8 BV
3 SV
8 BV

6 BV
7 BV
1 SV

1991

SV
8 BV
3 SV
8 BV

6 BV
6 BV
1 SV

SV - slévaný vzorek
BV - bodový vzorek

Odběr vzorků

Vzorky byly odebírány z proudnice v hloubce 2/3 d d
dnem do umělohmotových vzorkovníc příp. odběrových nádob
a převezeny do terénní laboratoře k oddělení nerozpuštěných
látek filtrací.

Sledované radiologické ukazatele

Obsah radioaktivních látek - celková objemová aktivita
alfa a beta, radium-226 a uran - byl vesměs zjištován v roz-
puštěné a nerozpuštěné formě. Nerozpuštěné látky byly oddě-
leny filtrací na místě analytickým filtrem bílá páska a prv-
ní podíl byl filtrován opakované, obdobně jako při vyhodno-
cování koagulačních pokusů. Filtrát byl stabilizován okyse-
lením HNO3 na pH ca 2.

Stanoveni radioaktivních látek bylo prováděno podle
ČSN 83 0523 resp. 83 0533 Radiometrický rozbor povrchových
vod v roce 1986 a podle ČSN 75 76.. Jakost vod. Stanovení
radionuklidů v roce 1990, 1991.

Zpracováni výsledků

Výsledky sledování jakosti vody v radioaktivních a ne-

radioaktivních ukazatelích byly jako objemové aktivity resp.
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koncentrace zpracovány tabelárně a graficky zobrazeny v zá-

vislosti na čase resp. trvání povodňové vlny.

Rychlost průtoku radioaktivních a neradioaktivnich lá-

tek byly vypočteny jako součin objemové aktivity (koncentra-

ce ) látek a průtoku vody v době odběru vzorku.

V případě radioaktivních a neradioaktivnich látek v ne-

rozpuštěné formě byla vypočtena měrná aktivita (koncentrace)

těchto látek dělením objemové aktivity (koncentrace) těchto

látek a koncentrace nerozpuštěných látek ve stejném vzorku.

S použitím průměrné rychlosti průtoku radioaktivních

a neradioaktivnich látek ve zvolených časových intervalech

trvání povodně a délky tohoto časového intervalu byl vypoč-

ten tok (bilance) radioaktivních a neradioaktivnich látek

a sečten za dobu trvání povodně resp. za dobu, kdy kvalita

vody na sestupné části povodňové vlny dosáhla stejné hodnoty

jako před zahájením experimentu (nebo byla extrapolována na

tuto úroveň).

Tok látek v průběhu povodně v jednotlivých profilech

byl opraven na tok látek odpovídající stavu před zahájením

experimentu, tzn. byla odečtena bilance látek odpovídající

stavu před zvyšováním průtoku vody.

Dosažené výsledky a jejich hodnocení

Umělá povodňová vlna je doprovázena látkovou vlnou

v rozpuštěné a nerozpuštěné formě. Množství transportovaných

látek je závislé jednak na kontaminaci toku, jednak na hyd-

raulických podmínkách. Ze schematického zobrazení průtoků za

umělých experimentálních vln vpředu je zřejmé, že byl dosa-

hován různý kulminační průtok.

Příklad závislosti koncentrace nerozpuštěných látek

a průtoku vody na čase pro odběrové místo v Mimoni nad sou-

tokem s Panenským potokem je uveden na obr. 2 (podobný prů-

běh měla i závislost obsahu radioaktivních látek v rozpuště-

né i nerozpuštěné formě s tím, že v podélném profilu dochází

k postupnému zplošťování látkové vlny).
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Obr. 3

Maximálni objem.aktivity Ra-226 v RL
pri povodňových vlnách na Ploucnici

Straž nad kanálom Mimoň Borecek ' C.Ljpa

Maximální objem.aktivity Ra-226 v N L
pri povodňových vlnách na Ploucnici

Straž nad kanálem Mimoň Borecak C U p *
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Vývoj změn objemových aktivit radioaktivních látek

v průbéhu experimentálních povodňových vln je ilustrován ja-

ko závislost maximálních hodnot objemových aktivit

radia-226 v rozpuštěných a nerozpuštěných látkách pro sledo-

vaná místa na obr. 3. Souhrnně lze konstatovat, že docházelo

k poklesu obsahu radioaktivních látek v obou formách se

vzdáleností od zaústění odpadních vod v jednotlivých rocích

sledování. Z hlediska kontaminace Ploučnice v průběhu expe-

rimentálních vln je třeba respektovat skutečnost, že experi-

mentální vlna v roce 1986 spadala do období před uvedením

centrální dekontaminační stanice do provozu a následující do

období po uvedení centrální dekontaminační stanice do provo-

zu. Z těchto důvodů byla zvláštní pozornost věnována posou-

zení měrných obsahů radioaktivních látek v nerozpuštěných

formách v jednotlivých místech sledování. Výsledky jsou

včetně relativního koeficientu variace uvedeny v tab. 1. Na

základě dosažených výsledků je možno konstatovat, že došlo

k snížení měrných obsahů radioaktivních látek. Pro porovnání

obsahu radioaktivních látek v jednotlivých místech odběru

vzorků byly použity průměrné hodnoty na základě zkušenosti

s relativné malým koeficientem variace obsahu radioaktivních

látek v průběhu experimentálních vln.

Z uvedeného vyplývá, že snižování obsahu radioaktivních

látek v nerozpuštěných formách je působeno jednak činností

CDS, jednak dekontaminační funkcí umělých, ale také přiroze-

ných povodňových stavů, za kterých dochází k transportu ra-

dioaktivních látek a ředění v pevné fázi zejména v úseku to-

ku Stráž pod Ralskem Mimoň resp. VD ve Stráži pod Ralskem

- Mimoň.

S použitín rychlostí průtoku radioaktivních látek byla

vypočtena bilance radioaktivních látek v průbéhu experimen-

tálních povodňových vln. Bilance pro rok 1986, 1990 a 1991

jsou uvedeny v tab. 2. V odběrových místech na Ploučnici by-

la doba trvání experimentálních vln v jednotlivých místech

odběru různá a představovala časový úsek, kdy došlo k vyrov-

nání kvality v ukazatelích radioaktivních látek na sestupné

části povodňové vlny se stavem před zvyšováním průtoku, nebo
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Tab. 1 - PrOmSrné hodnoty môrnych aKtivit radia-226, koncentrace uranu-238 a barya v žíhaném zbytku
nerozpustených láteJt a relativní variační koeficienty při povodňových vlnách v letečtí 1986
1990 a 1991

10

PlouCnice

(prftmSry)

VD-StraZ
nad obt.k.
dfilní vody
Mimoň
Brenná
Borecek
Česká Lípa

koeí.var.

VD-Stráž
nad obt.k.
dOlní vody
Mimoň
Brenná
BoreCek
Česká Lípa

1986

kBq.kg-i

1.90
75,07
28,01
4,20
-
2,68

X

_
-

11.4
14,6
-
-

44,9

U

mg.kg-•

—

547
7634
1889
563
-
307

_
-

22.4
26,7

-
-

4.8

2 2«Ra

kBq.kg-»

0,70
1.14
33,20
4.33
-
2,58
1.36

61,2
17.8
5.1
-

11.9
25.8

1990

U

mg • kg~ •

_

71
1193
284
-

325
153

%

_

53. Ů
30,9
5,1
-

40. 4
11.4

Ba

mg. kg~'

886
5Ú7

16456
1894

-
922
í>43

%

-
31,7
56,5
8,b
-

0,6
17.5

kllq.kg-'

1,02
1,01
2,99
3,52
-
1,72
0,81

%

_

27,6
-

45,9
-

31,0
lí/,2

1991

U

mg. kg-'

x>

58
597
48
-
40
60

%

-

'1.1
-

20,1
-
-
-

Ba

mg.ká'

1816
1126
4164
2976

-
1451
903

SK

-
52,6

-
38.7

-
33,5
28,2

"' nshodnoceno z d&vodCt koncentrace pod mezi detekce



byla provedena extrapolace naměřených hodnot k tomuto stavu.

Bilance proteklého množství vody v jednotlivých profilech

byla vyrovnaná.

Od celkové bilance radioaktivních látek byla odečtena

část odpovídající stavu před umělým zvyšováním průtoku (za

předpokladu, že tento stav by byl v průběhu experimentu

ustálený). Bilanční hodnoty tak vyjadřují zvýšení průtoku

radioaktivních látek pouze v důsledku průtokové vlny.

Úvodní experiment v roce 1986 byl z hlediska bilance,

vyhodnocen pouze pro odběrové místo Ploučnice nad Mimoni

(nad soutokem s Panenským potokem). Sledování v dalším obdo-

bí umožnilo porovnání bilance radioaktivních látek na Plouč-

Tab. 2

Bilance radioaktivních látek za experimentálních povodňových
vln v letech 1986, 1990 a 1991

Profil

1986

Mimoň
důlní
vodyx'

1990

nad kanálem
Mimoň
Boreček
Česká Lípa
důlní
vody x'

1991

nad kanálem
Mimoň
Boreček
Česká Lípa
důlní
vodyx'

Ra-RL

MBq

10,68

0,127

5,84
12,36
12,50
7,88

0,578

3,43
10,59
4,89
10,09

0,022

Ra-NL

MBq

264,10

2,153

29,99
202,10
37,61
37,17

0,644

12,59
86,64
22,67
15,77

0,040

U-RL

kg

1,57

0,179

0,51
9,49
8,96

11,06

0,067

1,73
4,97
5,42
9,57

0,076

U-NL

kg

15,03

0,216

2,00
12,89
2,81
1,94

0,023

1,00
1,08
0,82
1,60

0,007

)průměrný prínos radioaktivních látek důlními vodami z ob-
tokového kanálu do toku za časovou jednotku jedné hodiny
v MBq resp. v kg
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nici mezi Stráží pod Ralskem a Českou Lípou. Z tohoto srov-

nání je zřejmé, že průtok rozpuštěných forem radia-226

a uranu je v úseku Mimoň - Česká Lípa vyrovnaný s přihlédnu-

tím k chybám stanovení relativně nízkých obsahů radia-226

i uranu-238 v České Lípě příp. Borečku. Změny bilančních

údajů radioaktivních látek mezi profily Boreček a Česká Lípa

jsou již zatíženy relativně velkou chybou zahrnující jak

chyby měření průtoku, tak i koncentrace radioaktivních látek

v obou formách a doby trvání látkové vlny.

U nerozpuštěných látek je jejich úbytek resp. úbytek

radioaktivních látek v nerozpuštěné formě mezi profily Mimoň

a Boreček zcela evidentní. Pro radium-226 to je v roce 1990

81,4 %, v roce 1991 /3,8 %. Pro uran-238 v roce 1990 78,2 %,

v roce 1991 byla již zátěž uranem v nerozpuštěné formě vý-

razné nižší a pozorování změn koncentrace uranu v nerozpuš-

těných látkách interferovalo s chybou stanoveni uranu.

Vnos radioaktivních látek důlními vodami, který je

v tab. 2 vyjádřen jako bilance za dobu 1 hodiny, měl sestup-

nou tendenci. V roce 1990 došlo k výraznému snížení obsahu

radia-226 .i uranu v nerozpuštěných látkách a v roce 1991

k dalšímu poklesu koncentrací radioaktivních látek ve všech

formách s výjimkou uranu v rozpuštěné formě.

Výsledky sledování transportu radioaktivních látek za

umělé povodňové vlny v roce 1990 a 1991 prokázaly, že mecha-

nismus kontaminace zátopového území vynášením radioaktivních

látek hlavně v nerozpuštěných formách z toku za zvýšených

průtoků vody, je reálný a je příčinou současného stavu kon-

taminace zátopových území a příbřežního pásma Ploučnice. Za

podmínek experimentálních povodňových vln byla dále prokázá-

na depozice radioaktivních látek v úseku toku pod Mimoni.

Shrnutí

Výsledky sledováni transportu radioaktivních a neradio-

aktivních látek za umělých povodňových stavů na příkladu ře-

ky Ploučnice vysvětlují mechanismus migrace těchto látek

v toku a zátopových územích za zvýšených průtoků vody
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v Ploučnici.

Terénními experimenty bylo prokázáno, že radioaktivní

látky a v daném případě baryum resp. síran barnatý v neroz-

puštěné formě, jsou resuspendovány při nestacionárním režimu

v průtokové vlně, vynášeny do zátopového území, následně se-

dimentovány v zátopovém území a zde představují zdroj možné

sekundární kontaminace v povodí.

Z vyhodnoceni bilance toku radioaktivních látek mezi

profily Ploučnice v Mimoni a Borečku vyplývá, že záchyt

v zátopovém území u nerozpuštěných forem radia-226 byl v le-

tech 1990 a 1991 81 % a 74 %. V případě nerozpuštěných forem

uranu v roce 1990 78 % a v případě nerozpuštěného barya

v roce 1990 87 % a v roce 1991 72 %.

Kontaminace Ploučnice v úseku Stráž pod Ralskem - Mimoň

se snižuje v důsledku činnosti centrální dekontaminační sta-

nice a transportu radioaktivních látek v rozpuštěných a ne-

rozpuštěných formách za umělých a přirozených povodňových

vln do úseku Ploučnice pod Mimoni. K získání poznatků o mig-

raci radioaktivních látek ze sekundárního zdroje, který

představuje tzv. centrální deponie mezi profily Mimoň a Bo-

reček (Brenná), je třeba zahájit sledování změn objemových

aktivit radioaktivních látek za přirozeně zvýšených průtoků,

případné v kombinaci s modelovými řešeními.
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SOUČASNÝ STAV KONTAMINACE SEDIMENTŮ OHŘE A JEJÍCH PŘÍTOKŮ

RADIEM 226 VE VZTAHU K BÝVALÉ TĚŽBĚ A ÚPRAVĚ URANOVÉ RUDY

Prof. Ing. Petr Beneš, DrSc, Ing. Jan John, CSc. ,

Ing. Ferdinand Šebesta,CSc. FJFI ČVUT Praha

Ing. Josef Smetana DIAMO s.p. Příbram

Těžba a úprava uranové rudy představuje jeden z nejvýz-

namnějších zdrojů kontaminace biogeosféry radionuklidy.

V posledních letech dochází v celém světě k poklesu znečis-

ťování biogeosféry z tohoto zdroje v souvislosti s útlumem

těžby uranové rudy a se zdokonalováním technologií čištění

a ukládání odpadů. Významnými zdroji kontaminace však zůstá-

vají opuštěné uranové doly a nedostatečně zabezpečené pevné

odpady z dřívější těžby a úpravy uranové rudy. V České re-

publice je takových zdrojů celá řada. Jejich vliv se kromě

zvýšeného uvolňování radonu do atmosféry projevuje především

významnou kontaminací některých povrchových vod radiem

a uranem, případně i dalšími členy uranových rozpadových

řad. To bylo nedávno potvrzeno při průzkumu radioaktivní

kontaminace sedimentů řek a nádrží povodí Labe, provedeném

v rámci tzv. Projektu Labe [1, 2], v němž byla zjištěna kon-

taminace sedimentů řeky Ohře a jejích přítoků radiem 226.

Sedimenty jsou jak známo citlivým indikátorem a záznamem

znečištění povrchových vod, nebot mnohé kontaminanty se

v nich hromadí a mohou být detegovány i tehdy, kdy jejich

koncentrace ve vodné fázi je pod mezí detekce používané me-

tody nebo silně kolísá, část výsledků zmíněného průzkumu je

v této práci konfrontována s lokalizací objektů pozůstalých

po bývalé těžbě a úpravě uranové rudy v povodí Ohře a dále

s některými daty, charakterizujícími uvolňování radia

z těchto objektů. Tato data byla získána pracovníky státního

podniku DIAMO v letech 1992 - 1993 [3, 4].

METODICKÁ ČÁST

Vzhledem k tomu, že větší část dále uvedených výsledků

byla získána zcela nezávist dvěma skupinami pracovníků, me-
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todiky odběru a zpracování vzorků sedimentů se poněkud liši-

ly. To však nebrání srovnání získaných výsledků, nebo€ srov-

nání je jen semikvantitativni.

Odběr, zpracování a analýza vzorků sedimentů

Odběry říčních sedimentů v rámci projektu Labe byly

provedeny Ing. J. Veselým, CSc. a RNDr. Z. Sirotkem 2 České-

ho geologického ústavu Praha 2a částečné spoluúčasti jednoho

z autorů této práce. Sedimenty byly odebrány plexisklovou

trubici o světlosti 7 cm a délce 50 cm se zaostřeným koncem

tak, že trubice byla pod co nejostřejším úhlem zasunuta do

povrchové vrstvy ( 0 - 2 0 cm) sedimentu. Sedimenty z nádrží

Kadaň a Nechráníce byly odebrány potápěčem na počátku vzdutí

nádrže a uprostřed nádrže poblíž její hráze. Po přepravě

vzorků v polyetylénových sáčcích do laboratoře byla jejich

další úprava provedena v co nejkratší době v Českém geolo-

gickém ústavu. Sedimenty byly nejprve za mokra sítovány přes

nylonové síto o velikosti otvorů 63 ^m. Jemná frakce byla

vysušena v sušárně při teplotě nepřevyšující 80°c. Vzniklý

tuhý koláč byl rozdrcen na menší kusy a sediment byl rozem-

let v achátovém mlýně na velikost částic odpovídající

200 mesh. Přibližně 85 ml každého vzorku bylo přesně naváže-

no do speciální mastovky. Masíovky byly hermeticky uzavřeny

víčkem a pomocí roztaveného parafinu.

Odběry sedimentů v rámci průzkumu DIAMO byly provedeny

z povrchových vrstev sedimentů lopatkou. Po přepravě do la-

boratoře v polyetylenových sáčcích byly sedimenty vysušeny

v sušárně při 80 - 100°C, vzniklý koláč byl rozmělněn při-

bližně na původní zrnitost. Suchý sediment byl zhomogenizo-

ván a převeden do Marinelliho nádoby, v níž byl hermeticky

uzavřen.

Obsah 2 2 6Ra v sedimentech byl stanoven gamaspektromet-

ricky. Vzorky byly měřeny po ustavení rovnováhy mezi radiem

a radonem, t.j. asi po měsíci od hermetizace, na spektromet-

ru gama opatřeném polovodičovým koaxiálním detektorem z vy-

soce čistého germania (projekt Labe, /I, 2/) nebo Ge (Li)

detektorem /3/. Byly měřeny četnosti impulzu linek spektra
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příslušejících Ra a/nebo jeho produktům rozpadu. Doba mé-

ření byla od 10000 do 70000 s, z naměřené četnosti byly po-

mocí známé účinnosti měření vypočteny obsah radia ve vzorku

a příslušná chyba stanovení, stanovená ze střední kvadratic-

ké odchylky váženého průměru četností impulzu naměřených

v jednotlivých linkách spektra a chyby kalibrace. Další po-

drobnosti jsou uvedeny ve zprávách /I, 2, 3/.

Odběr a analýza vzorků vod

Vzorky vod byly odebírány jednorázově na vybraných od-

běrových místech přímo do polyetylénových lahví o objemu

2 1. Vzorky byly okyseleny přídavkem 5 ml kone. HC1 na litr

vzorku a transportovány do laboratoře, kde byly analyzovány

na celkový obsah 2 2 6Ra standardní metodou EDTA /5/.

VÝSLEDKY A DISKUSE

Výsledky charakterizující obsah radia 226 v sedimentech

řeky Ohře a některých jejích přítoků jsou uvedeny

v tabulce 1. Pro úplnost je uveden i přibližný říční kilo-

metr daného místa odběru a datum odběru. Jde o soubor dat

získaný v časovém intervalu asi 2,5 roku, který může být

ovlivněn časovým kolísáním aktivity sedimentů v důsledku je-

jich vymývání v obdobích zvýšeného prů,oku. Předpokládáme

však, že časové kolísání je poměrně malé ze dvou důvodů.

Prvním důvodem je charakter systému, v němž uvolňování radia

probíhá z mnoha zdrojů a po řadu let, přičemž jeho intenzita

se patrné mění s časem jen málo (viz dále). Druhým důvodem

je způsob analýz sedimentů, k nimž byla vzata jen jemnozrnná

frakce, která má nejlepší indikační hodnotu /&/. Tento způ-

sob snižuje vliv kolísání zrnitosti sedimentů, který by se

jinak projevil při odběru sedimentu z různých míst toku nebo

v závislosti na čase. Proto se domníváme, že data uvedená

v tabulce 1 jsou vzájemně srovnatelná, i když jde o data

získaná z časově posunutých jednorázových odběrů.

Rozložení odběrových míst a možných zdrojů radia je

znázorněno na obrázku č. 1. První odberové místo charakteri-
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zuje tok Ohře neovlivněný těžbou ani úpravou uranové rudy.
V oblasti České republiky, kterou tato část Ohře odvodňuje
nejsou zaznamenány žádné takové objekty. Pro sedimenty pří-
padné kontaminované z německé strany je hlavní překážkou
přehrada Skalka, v níž by měly být zadrženy. Přesto je kon-
centrace 2 2 6Ra v sedimentech z Ohře v Jindřichově mírně zvý-
šena ve srovnání s jinými místy Čech, kde bylo zjištěno pří-
rodní pozadí v rozmezí 37 - 100 Bq/kg /I/. Zřejmě jde o zvý-
šené přírodní pozadí v oblasti z povodí Ohře s vyšší kon-

Tabulka

Odběr.
místo
č.

1
2
3
4
5

6

7
8
9

10

11

12
13
14
15

16

17

18
19
20

21
22
23

1 Výsledky analýz jemných frakci

Popis (říční km)

Ohře - Jindřichov (235)
Odrava - obec Odrava (0,5)
Svatava - nad Olovím (16)
Svatava - jez na Svatavě (2)
Ohře - Staré Sedlo,
houpací most (196)
Dlouhá Stoka - ž.st.Loket -
Předměstí (0,5)
Ohře - Dvory (179)
Rolava - Stará Role (3,7)
Teplá - Krásný Jez nad
jezem (21,5)
Teplá - pod Krásným
Jezem (19,5)
Teplá - vtok do nádrže
Březová (11)
Ohře - Drahovice (173)
Ohře - Dubina (163)
Ohře - Radošov (158)
Bystřice - Ostrov n/ohři
nad Jáchym, potokem (8)
Jáchymovský potok -
Ostrov n/Ohří (0,5)
Bystřice - Ostrov n/Ohří
pod Jáchym, potokem (7)
Kadaň - vtok (128)
Kadaň - hráz (126)
Ohře - Zelina (jez) (123)

Nechráníce - vtok (116)
Nechráníce - hráz (102)
Ohře - Bohušovice (5)

dnových

Datunl
odběru

6.
25.
19.
19.
19.

25.

6.
25.
25.

25.

19.

19.
20.
19.
29.

29.

19.

10.
10.
20.
19.
10.
10.
3.

1.
7.
4.
4.
4.

7.

1.
7.
7.

7.

4.

4.
3.
4.
7.

7.

4.

7.
7.
3.
4.
7.
7.

12.

91
92
91
91
91

92

91
92
92

92

91

91
90
91
92

92

91

91
91
90
91
91
90
90

sedimentu
2 2 6Ra
[Bq/kg]

160
215
236
461
187

3664

231
581
116

104

119

369
338
253
424

1387

621

454
351
2919
1440
257
140
222

± 5
± 29
± 6
± 9
± 5

±290

± 10
± 49
± 24

± 15

± 4

± 21
± 11
± 15
± 41

±113

± 17

± 44
± 31
±103
± 43
± 21
+ 16
± 7

centrací uranu v horninách. Podle /7/ je koncentrace uranu
v autometamorfovaných biotitických žulách karlovarského ma-
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sivú asi dvojnásobná (11 ppm) ve srovnáni s některými jinými

horninami Čech (2,6 - 6,8 ppm) . Tomu by odpovídal rovnovážny

obsah Ra 226 asi 135,7 Bq/kg.

Ještě vyšší koncentrace 2 2 6Ra byla nalezena v sedimen-

tech řeky Odrava (odběrové místo č. 2), která odvodňuje

prostřednictvím Lipoltovskeho potoka malou lokalitu bývalé

těžby uranu v Dolním Žandově. Přímo v Dolním Žandově byla

situována jedna šachta, v šedesátých létech byla v oblasti

odtěžena povrchová rudní anomálie. Těžba byla provedena

v rámci průzkumných prací a nebyla významná (jen 28 t ura-

nu). Do této oblasti patří i jedna štola a dvě průzkumné

šachtice nacházející se na katastrálním území Lázní Kynž-

vart. V okolí Lázní Kynžvart byl v padesátých létech prová-

děn intenzivní průzkum výskytu uranu. Velká část průzkumných

dél spadá do povodí vodárenského toku Libava, který ústí do

Ohře pod Kynšperkem. Celkem je zde zaznamenáno 8 štol,

7 šachtic a 3 jámy, z nichž nejvýznamnější byla jáma Klad-

ská. V oblasti byly zjištěny výtoky vod, o jejichž radioak-

Tabulka 2 Koncentrace Ra ve vodě vytékající z některých
starých důlních děl nebo odkališť. zmíněných v té-
to práci (analýzy z let 1992-93)

Recipient

Libava
Libava
Svatava
Svatava
Svatava
Svatava
Svatava
Svatava
Dlouhá Stoka
Dlouhá Stoka
Dlouhá stoka
Dlouhá stoka
Dlouhá Stoka
Dlouhá Stoka
Dlouhá Stoka
Rolava
Rolava
Teplá
Teplá
Bystrice
Bystrice

Zdroj

Kladská - štola č. 4
Lobzy - štola č. 30/6
Oloví - Studenec, štola č. 112
Boučí - štola u Svatavy
Boučí - štola Petrova
Boučí - štola č. 223
Nové Domy - štola č. 9
Dolina - štola č. 113
Jáma Barbora
Štola č. 13
Štola G. Pfluga
Bošířany - potok pod odvalem
Stannum - odpadní vody závodu
Madlesí - pod horním odkalištěm
Lom Kariér
Odkališté Nejdek - průsak
Odkališté - Liščí kout - odtok
Štola Hlinky
Štola Teplička
Odkališté Eliáš - průsak
Odkališté Eliáš - potok pod nim

2 2 6Ra(mBq/l)

61 a 97
51

171
207
193
225
543
52

1146*
448*
617*
85*

354*
111
109
85*

203
146
135
356
767

* průměr ze tri a více hodnot
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tivité je zatím známo jen velmi málo (viz tabulku 2). Nelze

tedy zatím posoudit, do jaké míry mohou prostřednictvím Li-

bavy přispívat k zátéži Ohře radioaktivitou.

V povodí levostranných přítoků Ohře nad Svatavou nejsou

těžba ani průzkum uranu dokumentovány a lze tedy předpoklá-

dat, že tyto přítoky nepřispívají k růstu koncentrace radia

v Ohři. Z hlediska zátěže Ohře radiem je tedy prvním význam-

ným levostranným přítokem Ohře řeka Svatava. To je dokumen-

továno zvýšeným obsahem 2 2 6Ra ve Svatavě nad Olovím (odběro-

vé místo 3) a zejména dále po toku v obci Svatava (č. 4).

Naci odběrovým místem č. 3 se nachází tři staré průzkumné

štoly v katastrálním území Bublavá, dvě štoly u obce Rotava

a jedna štola u obce Stříbrná, jejichž výtoky však zatím ne-

byly analyzovány. Protože povodí Svatavy zasahuje až na úze-

mí SRN není vyloučen ani vliv činnosti někdejšího SDAG Wis-

mut. Nárůst kontaminace sedimentů mezi odběrovým místem 3

a 4 lze vysvětlit pozůstatky intenzivní průzkumné činnosti

v katastru obce Oloví (3 štoly, 4 šachtice) a jejích osad

Boučí (11 štol) a Dolina (2 štoly). V oblasti bylo zjištěno

15 výtoků Vod ze starých důlních děl. Nedávné výsledky sta-

novení koncentrace Ra v několika z nich jsou uvedeny

v tabulce 2 a 3. Některé vody obsahují zvýšené koncentrace

Tabulka 3 Koncentrace Ra v dnových sedimentech výtoků
nebo poblíž výtoků z některých starých důlních
děl a odkališt zmíněných v této práci (analýzy
z let 1992-93)

Recipient

Svatava
Svatava
Svatava
Svatava
Svatava
Dlouhá Stoka
Dlouhá Stoka
Dlouhá Stoka
Dlouhá Stoka
Dlouhá Stoka
Dlouhá Stoka
Teplá
Bystřice
Bystrice

Zdroj

Oloví - Studenec, štola č. 112
Boučí - štola u Svatavy
Boučí - štola Petrova
Boučí - štola č. 23
Boučí - štola č. 22
Jáma Barbora
Štola č. 13
Lom Kariér
Bošířany - potok pod odvalem
Štola č. 1 Vlčí
Štola č. 10
Štola Majská
Odkališté Eliáš - průsak
Eliášův potok - Zálesí

2 2 6Ra(Bq/kg)

821
5

24
997
844

3126
1686

366 a 420
189
34
64

1023
1944
1217

207



železa, které po oxidaci vytváří hydroxid železitý a spolu-

sráží radium, čímž zvyšuji jeho záchyt sedimenty.

Před dalším odběrovým místem na Ohři do řeky ústí ještě
zprava Lobezský potok, který odvodňuje oblast dřívější těžby
uranu u obce Podstrání (štola a jáma Jeroným, součásti reví-
ru Horní Slavkov). Stanoveni obsahu 2 2 6Ra ve vodě potoka
před jeho ústím v roce 1991 však významnou kontaminaci ne-
prokázalo (0.015 Bq/1 /8/) a kontaminace potoka nebyla zjiš-
těna ani v Podstrání (sedimenty 35 ± 4 Bq/kg, voda
0.246 + 0.046 Bq/1 2 2 6Ra /3/).

Přes prokazatelný vnos Ra ze Svatavy koncentrace
2 2 6Ra v sedimentech řeky Ohře mezi Jindřichovem a Starým

Sedlem (odběrové místo č. 5) roste jen málo, což svědčí

o malé vydatnosti dosud zmíněných zdrojů a jejich silném ře-

dění.

Další odběrové místo (č. 6) podél toku Ohře se nacháze-

lo na potoce Dlouhá Stoka poblíž jejího ústí do Ohře. Zde

byla nalezena mimořádné vysoká kontaminace jemné frakce se-

dimentů radiem 226. Dlouhá Stoka se svými přítoky odvodňuje

oblast bývalé těžby uranu Horní Slavkov, která byla nedávno

podrobena podrobnějšímu průzkumu pracovníky s.p. DIAMO.

Schematické znázornění oblasti je uvedeno na obr. 2. Výsled-

ky analýzy vod vytékajících z některých důlních děl nebo vod

jimi ovlivněných udává tabulka 2, obsahy radia v sedimentech

z takových vod jsou uvedeny v tabulce 3.

Jak je dokumentováno uvedenými daty a jak vyplývá ze-

jména z bilančních výpočtů /3/, hlavními zdroji radia v této

oblasti jsou důlní vody z jámy č. 3 Barbora, ze štoly č. 13

a ze štoly G. Pfluga. Ostatní zdroje včetně těžby a úpravy

cínové rudy jsou relativně nevýznamné. I zde se ve vytékají-

cích vodách sráží hydroxid železitý a účinně koprecipituje

radium. Tím lze vysvétlit vysoké obsahy radia v sedimentech

poblíž výtoků (tabulka 3), které jsou velmi jemné a obsahuji

velký podíl železa. V oblasti Horního Slavkova se připravuje

vybudování nového odvodňovaciho systému starých důlních děl

a prostorů dobývání cínové rudy včetně čistící stanice vod,

čímž by mělo dojít k významnému snížení kontaminace vody
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Obr. 2 Lokalizace zdrojů Ra v oblasti Horní Slavkov:

1 - dolní odkaliště Nadlesí - asanováno; 2 - horní odkaliště Nadlesi

- rekultivováno; 3 - Nadlesí štola č. 13 s výtokem důlních vod; 4 -

povrchový lom Kariér; 5 - šachta 5. 3 Barbora s výpustí důlních vod;

6 - odval š. 18 Bošířany; 7 - starý výtok důlních vod štolou Gašpara

Pfluga; 8 - odkaliště úpravy cínových rud Starun; 9 - výtok vod

ze štoly K-2 Krásný Jez
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v Dlouhé Stoce /3/.

Není pochyb o tom, že Ohře je významně kontaminována
o O C

radiem z Dlouhé Stoky: koncentrace i Ä DRa v sedimentech Ohře

nad Karlovými Vary (odběrové místo č. 7) je vyšší než nad

zaústěním Dlouhé Stoky (č. 5). To, že nárůst není ještě pod-

statně větší dokumentuje velké ředění radia ve vodách

a splaveninách z Dlouhé Stoky v Ohři.

Dalším významným zdrojem je řeka Rolava, v níž byla

zjištěna také relativně vysoká koncentrace 2 2 6 R a v sedimen-

tech (odběrové místo č. 8). Zdrojem nárůstu nad pozadí jsou

v povodí Rolavy nejspíše dvě odkaliště bývalé úpravny urano-

vé rudy v oblasti Nejdku. Na významnějším z nich v lokalitě

Vysoká pec došlo koncem padesátých íet k havárii, která

patrně zkontaminovala část koryta Rolavy jemným kalem

z úpravny.

Řeka Teplá, ústící do Ohře v Karlových Varech, patrně

ke kontaminaci Ohře radiem nepřispívá. Poblíž Krásného jezu,

Hlinek, Kfel a Tepličky se sice nacházejí stará důlní díla

(9 štol, 3 áachtice a 1 jáma) z nichž vytékající voda se

dostává do Teplé, na obsahu radia v sedimentech Teplé se to-

to však neprojevuje (odběrová místa č. 9, 10, 11). Některá

data o koncentraci 2 2 6 R a ve vodě a sedimentech zdrojů této

oblasti jsou uvedena v tabulce 2 a 3. I kdyby však docházelo

k významné kontaminaci Teplé splaveninami s vyšším obsahem

radia, byly by tyto časticové formy radia bezpochyby zadrže-

ny v nádrži Březová.

Pod zaústěním Rolavy a Teplé koncentrace 2 2 6 R a v sedi-

mentech značně roste (odběrové místo č. 12). Protože jediným

dalším větším přítokem Ohře mezi odběrovými místy 7 a 12 je

Chodovský potok, v jehož povodí nejsou pozůstatky těžby nebo

zpracování uranu, je zmíněný růst důsledkem zátěže z Rolavy

nebo jde o výkyv způsobený posunem sedimentů kontaminovaných

již z Dlouhé Stoky.

Těsné pod odběrovým místem č. 12 se do Ohře vlévá Vi-

tický potok, na jehož horním toku se nachází bývalá šachta

v Novém Fojtově. Tento zdroj radia zřejmě nepředstavuje pro
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Ohři významnou zátěž, nebot mezi odběrovými místy 12 a 13

koncentrace 2 2 6Ra v sedimentech klesá. Další pokles byl

zjištěn k odběrovému místu č. 14. Pokud nejsou tyto změny

způsobeny posunem sedimentů lze je vysvětlit ředěním sedi-

mentů v Ohři méně aktivními sedimenty z přítoků, které ne-

jsou zatíženy bývalou těžbou uranu. K nárůstu koncentrace

radia může docházet opět pod zaústěním řeky Bystřice, která

se svými přítoky odvodňuje Jáchymovskou a Hroznětínskou tě-

žební oblast, v nichž se nachází 36 jam, 122 štol

a 53 průzkumných šachtic. Uvolňování radia z těchto zdrojů

je dokumentováno vysokými koncentracemi radia v sedimentech

Bystřice a Jáchymovského potoka (odběrová místa 15 - 17).

Relativní význam jednotlivých zdrojů zatím nelze blíže ur-

čit, nebot průzkum této oblasti pracovníky DIAMO teprve za-

číná. V tabulce 2 a 3 je uvedeno několik údajů charakterizu-

jících některé zdroje v oblasti.

Dále po toku Ohře je v jejím povodí situováno výrazně

méně starých důlních děl z těžby uranu: 1 jáma

a 40 průzkumných děl odvodňovaných Plavenským potokem,

3 průzkumné štoly v povodí Malodolského potoka a 2 štoly na

Širokém potoce. Není pravděpodobné, že by množství radia

z těchto zdrojů bylo srovnatelné s množstvím radia přináše-

ného Bystřicí. Nárůst koncentrace 2 2 6Ra mezi odběrovými mís-

ty č . 14 a 18 lze tedy připsat hlavně kontaminaci z Bystři-

ce. Srovnání dat pro odběrová místa 18 a 19 ukazuje, že

značná část transportovaneho radia sedimentuje již na začát-

ku vzdutí vodní nádrže Kadaň, u hráze nádrže je koncentrace
2 2 6Ra v sedimentech menší.

Z přehrady odtéká radium asi převážně v rozpuštěné for-

mě a v nízkých koncentracích. Je proto překvapivé, že v se-

dimentech Ohře v Zelině (odběrové místo č. 20) byly zjištěny

vysoké koncentrace Ra. Zdrojem tohoto radia nemůže být

těžba nebo úprava uranové rudy, spíše jde o elektrárenský

popílek z oblasti Prunéřova. Tomu by nasvědčoval i velký

rozdíl mezi vzorky sedimentů odebranými v asi ročním inter-

valu. Tento předpoklad by bylo vhodné ověřit, neboť: v přípa-

dě jeho správnosti získaná data ukazují na možnosti kontami-
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nace povrchových vod, které zatím nebývají brány v úvahu.
Data pro další odběrová místa (č. 21 a 22 na Nechranické ná-
drži) demonstrují podobný jev jako v nádrži Kadaň: koncen-
trace 2 2 6Ra v sedimentech klesá od počátku vzdutí k hrázi
nádrže. Tato koncentrace je nižší než v nádrži Kadaň, je
však vyšší než přírodní pozadí. Důvod zvýšení nad pozadí ne-
ní jednoznačný, může jít i o příměs popílku. To platí
i o obsahu 2 2 6Ra v sedimentech Ohře poblíž jejího ústí do
Labe (odběrové místo č. 23).
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ZMĚNY REŽIMU PODZEMNÍCH VOD VE STRÁŽSKÉM BLOKU VLIVEM TĚŽBY

URANU

RNDr. Jiří Fiedler TÚU o.z., DIAHO s.p., Stráž pod Ralskem

1. Úvod

Těžba uranu v oblasti tzv. strážskeho bloku, který je

situován v severní okrajoyé části české křídové pánve (viz

obr. I), je od svého počátku ve 2. polovině 60. let doprová-

zena změnami režimu podzemních vod svrchnokridového sedimen-

tárního komplexu. Tyto změny lze charakterizovat jednak jako

změny hladin a proudění podzemních vod (převažující vliv

hlubinné těžby) a dále jako změny v kvalitě podzemních vod

(převažující vliv chemické těžby).

Současná úroveň změn režimu podzemních vod je dána jed-

nak existencí stávajících objektů, které tento režim ovliv-

ňují (viz obr. II), a dále vyjadřuje integrál vlivu těžeb-

ních aktivit ve strážském bloku za posledních cca 25 let. Ve

svém souhrnu představuje současná úroveň změn režimu podzem-

ních vod ve strážském bloku takové ovlivnění této složky ži-

votního prostředí, pro které se na základě dostupných prame-

nů hledá obtížně analogie i ve světovém měřítku.

Snahou autora je popsat změny režimu podzemních vod ve

strážském bloku v širším kontextu, který umožňuje lepší

pochopení celého problému. Stručná forma a použitá zjednodu-

šení v předkládaném příspěvku jsou jedinou možností, jak při

daném rozsahu příspěvku splnit uvedený záměr.

U některých odborných termínů zvolil autor obecnější

a popisnější výrazy,které se liší od striktní normové termi-

nologie. Tato úprava je provedena v zájmu větši srozumitel-

nosti pro širší odborný aktiv.

2. Geologická charakteristika strážskeho bloku

Za oblast strážskeho bloku se označuje část severní

okrajové partie české křídové pánve, která má na SV tekto-

213



nicky styk s krystalinikem (lužická porucha), a z dalších
3 stran je tektonicky vymezena v rámci svrchnokridových
sedimentů - na SZ pásmem strážskeho zlomu, na JV pásmem žil-
ných neovulkanitů Čertových zdí a na JZ tvoří smluvní hrani-
ci hradčanský zlom. Kromě sz. ohraničení, na kterém se
strážsky blok stýká s hluboce zakleslou jednotkou tzv. tlus-
teckého bloku (skok na strážském zlomu až 600 m), je vrstev-
ní sled sedimentů strážskeho bloku v jv., j. a v jz. směru
prakticky nepřerušený.

Vlastní geologickou stavbu strážskeho bloku lze vymezit

dvěmi strukturními patry. Spodní patro je tvořeno předkřído-

vým fundamentem prvohorního a předprvohorního stáří (krysta-

linikum), svrchní patro svrchnokřídovým sedimentárním komp-

lexem (viz obr. III).

V rámci svrchnokřidoveho sedimentárního komplexu lze

rozlišit dvě souvrství s převahou psamitické (písčité) frak-

ce (cenoman, střední turon), která jsou vzájemně oddělena

souvrstvím s převahou pelitické (jílovité) frakce (spodní

turon). Organogenní složka se uplatňuje převážně na bázi

spodního turonu a na bázi cenomanu (sladkovodní sedimenty).

Svrchnokřídové sedimenty strážskeho bloku si lze zjed-

nodušeně představit jako desku s úklonem několika stupňů

k JZ a J (vií obr. IV). Z této pozice vyplývá nárůst mocnos-

ti souvrství středního turonu směrem k JZ (z minimální moc-

nosti v sv. části až na cca 150 m v jz. části strážskeho

bloku).

Orientační hodnoty mocností svrchnokridových sedimentů

v těžební oblasti ložiska Hamr a Stráž (viz obr. III) jsou

následující :

cenoman : sladkovodní sedimenty - 0 - 15 m

rozmyvové sedimenty - 0 - 10 m

rozpadavé pískovce - 20 m

fukoidové pískovce - 40 m

spodní turon : celé souvrství - 60 m

střední turon: slinito-prachovité pisk. - 20 m

kvádrové pískovce - 0 - 80 m
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Uranové zrudněni, které tvoří ložiska tzv. pískovcového

typu, je vyvinuto v bazálních partiích cenomanu (sladkovodní

a rozmyvové sedimenty) a na bázi mořského cenomanu (spodní

část rozpadavých pískovců).

Celé území strážskeho bloku je postiženo intenzivní sa-

xon- skou tektonikou, která je často doprovázena žilnými

a ložními projevy tercierního neovulkanismu. Na křížení po-

ruchových pásem a oslabených zón lze lokálně indikovat těle-

sa explozivních brekcií (diatremy).

3. Hydrogeologická charakteristika strážskeho bloku

V oblasti strážskeho bloku lze vydělit dva základní

hydrogeologické kolektory s převažující průlinovou propust-

ností, ve kterých se realizuje prakticky veškerý oběh a aku-

mulace podzemních vod. Témito stěžejními kolektory jsou sou-

vrství středního turonu (kvádrové pískovce, slinito-pracho-

vité pískovce) a mořského cenomanu (fukoidové pískovce, roz-

padavé pískovce). Oddělení obou kolektorů je zprostředkováno

souvrstvím spodního turonu s výrazně nižší propustností (po-

loizolátor).

Podzemní vody v kvartéru a pod úrovní mořského cenomanu

mají v celkové bilanci pouze minoritní význam.

3.1. Turonský kolektor

Středněturonský (dále jen turonský) zvodnéný kolektor
je v celé oblasti strážskeho bloku charakterizován tzv. vol-
nou (nenapjatou) hladinou podzemních vod, která má generelní
spád k JZ (viz obr. V).

Infiltrace srážkových vod má převažující podíl na dota-

ci kolektoru v celé ploše. Dotace ze sousedních struktur

jsou ve srovnání s vlastní infiltrací srážek zanedbatelné.

Proudění podzemních vod je místně směrováno k erozivním

bázím, které představují vodoteče v horním povodí Ploučnice.

S výjimkou sv. omezení se vliv strukturních hranic strážske-

ho bloku neprojevuje v rámci turonského kolektoru výraznější
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diskontinuitou. Tato konstatace vyjadřuje stav, kdy na sebe
plynule navazují volné hladiny prvních zvodní sz. ležícího
tlusteckého bloku, strážskeho bloku a jv. ležícího jizerské-
ho bloku.

Využitelné množství podzemních vod turonského kolektoru

ve strážském bloku se bilancuje v úrovni cca 565 l.s"1

/Svoboda,1975/

Turonský kolektor je v oblasti severočeské křídy využí-

ván jako zdroj velice kvalitních podzemních vod {"prameniš-

tě" Dolanky, Libíč, Mimoň, Klokočka, Doksy, Č.Lípa - Jih

aj.). Z těchto vyjmenovaných významnějších objektů (stávají-

cí odběr cca 1 000 l.s"1) se přímo v oblasti strážskeho blo-

ku nalézá pouze "prameniště" Mimoň (cca 70 l.s"1), ale další

objekty jsou po hydrogeologické stránce ve velice úzkém

vztahu k turonskému kolektoru strážskeho bloku.

3.2. Cenomanskv kolektor v neovlivněném stavu

Cenomanský kolektor tvoří ve strážském bloku typickou

artézskou strukturu, jejíž predispozice pro tlakový typ

zvodnění je dána generelně zaklesávající úrovní cenomanského

souvrství směrem k J a JZ, krycí funkcí souvrství spodního

turonu (stropní poloizolátor) a funkcí krystalinika jako po-

čevního izolátoru.

V rámci cenomanského kolektoru se projevuje výrazná

diskontinuita na SV (lužická porucha) a SZ (pásmo strážskeho

zlomu). Na JV se jedná o diskontinuitu nižšího řádu (barié-

rový účinek neovulkanitů Čertových zdí). Piezometrický spád

hladiny se proto v neovlivněném stavu odehrával ve směru

prioritního odtoku z cenomanského kolektoru - tj. k JZ (viz

obr. VI).

Režim podzemních vod cenomanského kolektoru v neovliv-

něném stavu, tj. před r. 1967, lze z úrovně dnešních poznat-

ků hodnotit následovně :

a) K primární dotaci cenomanského kolektoru, která udávala
(a dodnes udává) základní tlakový potenciál cenomanského
zvodnéného kolektoru, docházelo na výchozech cenoman-
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ských pískovců podél lužické poruchy (infiltrace srážko-

vých vod a stoku z jižních svahů ještědského hřebenu).

b) Za další složku dotace lze považovat plošný přetok z tu-

ronského kolektoru do cenomanského kolektoru (dále ver-

tikální komunikace) v sv. části strážskeho bloku, kde

byla v neovlivněném stavu volná hladina turonské zvodné

nad úrovní cenomanské zvodně (viz obr. VI). Velikost

přetoku byla přímo úměrná rozdílu hladin (hydraulickému

spádu) a součiniteli filtrace souvrství spodního turonu.

Zpětné určení této složky dotace při použití dnešních

interpretačních metod a prostředků (prostorové hydrau-

lické modely) je však ztíženo tím, že v průběhu let doš-

lo s velkou pravděpodobností ke změně uvedeného součini-

tele filtrace vznikem sekundárních netěsností při vrt-

ných pracích ("původní" součinitel filtrace spodního tu-

ronu je nutno v ploše strážskeho bloku chápat jako in-

tegrál součinitele filtrace izotropní horniny a vlivu

primárních diskontinuit - tektonika).

c) Odtok podzemních vod z cenomanského kolektoru strážskeho

bloku se odehrával v neovlivněném stavu jz. směrem

k tzv. labské linii (konečná oblast výtoku). Za součást

"odvodnění" lze považovat plošný přetok z cenomanského

kolektoru do turonského kolektoru v jz. části strážskeho

bloku (inverzní jev plošné dotace cenomanu v sv. části

strážskeho bloku).

Z výsledků posledních hydrogeologických bilancí /Horák,

1991/ vyplývá, že v neovlivněném stavu protékalo cenomanským

kolektorem strážskeho bloku cca 120 l.s"1 podzemních vod.

Z hlediska dotace se cca 30% tohoto množství přisuzuje in-

filtraci na lužické poruše a zbytek vertikální komunikaci

v sv. části strážskeho bloku. Z hlediska "odvodnění" odtéka-

lo z uvedených 120 l.s"1 cca 85 % jz. směrem ze strážskeho

bloku, a zbytek přetékal v jz. části strážskeho bloku do

nadložního turonského kolektoru.

Pokud vezmeme do úvahy pravděpodobnou postupnou změnu

součinitele filtrace souvrství spodního turonu vlivem vrt-

ných prací je zřejmé, že výšf» uvedená bilance je z těchto
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důvodů v položce vertikální komunikace, a tím i celkově bi-
lancovaného množství vod, nadhodnocena (samozřejmé ne vinou
autora). Přes určité nadhodnocení se ale jeví výsledky uve-
dené bilance reprezentativnější, než bilance ČSUP z přelomu
60. a 70. let, které uvažovaly s původní hodnotou podzemního
průtoku cenomanským kolektorem v úrovni cca 25 l.s"1. Výz-
namné uplatnění indukovaných zdrojů podzemních vod jako
složky dotace cenomanského kolektoru již po 2 letech odvod-
ňování DH-1, zjištěné z pozdějších bilancí /Svoboda, 1975;
Herčík, 1982/ totiž naznačuje, že "primární" vertikální ko-
munikace se uplatňovala již v neovlivněném režimu podzemních
vod cenomanského kolektoru strážskeho bloku.

4. Geneze ovlivnění režimu podzemních vod ve strážském bloku

Na obr. II jsou uvedeny stávající objekty, které v sou-

časné době ovlivňují režim podzemních vod ve strážském bloku

v přímé návaznosti na těžbu uranu. Pro úplnost je zde uveden

i dále nekomentovaný objekt, který ovlivňuje režim podzem-

ních vod v přímé souvislosti s úpravou U-rud (odkaliště CHÚ

v tlusteckém bloku).

K pochopení geneze a současné úrovně změn režimu pod-

zemních vod ve strážském bloku je nutno provést stručnou re-

kapitulaci vývoje těžby uranu v západní části strážskeho

bloku.

V uvedené oblasti se ve 2. polovině 60. let začaly sou-

běžně rozvíjet dvě dobývací metody - klasická hlubinná těžba

a metoda podzemního loužení "in situ" (za loužicí činidlo

byl vybrán zředěný roztok kyseliny sírové). Každá z těchto

dobývacích metod vyžaduje jiné hydrogeologické podmínky pro

svoji existenci - hlubinná těžba dokonalé osušení ložiska

a metoda podzemního loužení "in situ" (dále označována jako

CHT - chemická těžba) prakticky nezměněné hydrogeologicko:

poměry na ložisku.

Rozsáhlé odvodňování cenomanského zvodněného kolektoru

pro potřeby hlubinného dolu v severní části ložiska Ham;

(dále označován jako DH-1 - důl Hamrl) začalo v r. 1967.

Souběžně byly zahájeny i první pokusy s podzemním loužením,
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a to jak na ložisku Stráž, tak i na ložisku Hamr!

V průběhu 70. let se pokračovalo v nekoncepčním a ex-

tenzivním rozvoji obou dobývacích metod. Přes směrování CHT

pouze na ložisko Stráž se již v polovině 70. let jednoznačné

prokázalo, že existence dvou navzájem se negativně ovlivňu-

jících těžebních metod na relativně malém prostoru povede

k neúměrnému a stále se zvyšujícímu zatěžování životního

prostředí v oboru podzemních vod (úniky kyselých roztoků

z vyluhovacích polí směrem k centru odvodnění - tj. k sv.

ležícímu DH-1).

Místo změny těžební strategie se začala "ex post" pro-

vádět nápravná opatření, která měla zajistit stabilizaci si-

tuace do vybudování hydraulické bariéry (dále HB) mezi CHT

na ložisku Stráž a DH-1 (umělé tlakové rozvodí v cenomanském

kolektoru vytvořené vtláčením vody). V důsledku omezené

účinnosti provizorních zařízení (tzv. neutralizační bariéra,

minibariéra, kontrabariéra, odlehčovací čerpací centra na

CHT atp.), a opoždění výstavby a náběhu HB Stráž (začátek

výstavby - r. 977, optimální funkce - po r. 1985) však přes-

to došlo k průniku kyselých vod z CHT do důlního pole DH-1.

Nutnost ochrany důlního pole DH-1 před účinky kyselých

roztoků si v 1. polovině 80.let vyžádala vybudování náklad-

ného systému předsunuté drenáže z podloží (drenážní systém

5. patra). Následné čerpání z tohoto drenážního systému mu-

selo být doprovázeno výstavbou neutralizačních stanic pro

likvidaci kyselých důlních vod (dále KDV). Omezená kapacita

neutralizačních stanic a limitující podmínky pro vypouštění

upravených KDV do vodotečů (vysoká úroveň zbytkové solnosti)

vyvolaly nutnost vtláčení části KDV do antikorozně přestro-

jených vrtů HB Stráž.

Uvedená chronologie širších souvislosti rozvoje těžby
uranu na ložisku Stráž (CHT) a ložisku Hamr (DH-1) je chro-
nologií nekoncepcnosti, omylů a neodbornosti (resp. "stra-
nicky" potlačené odbornosti), a dala genezi daleko největším
změnám režimu podzemních vod ve strážském bloku.

Na pozadí uvedeného rozvoje CHT a DH-1 se odehrávaly
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další těžební aktivity, které však způsobily v oboru podzem-

ních vod řádové nižší ovlivnění. Důl Křižany (DK-1) na lo-

žisku Břevništé, situovaný sv. od DH-1, byl uveden do těžby

v 1. polovině 80.let. Na dole Hamr 2 (Lužice), v jižní části

ložiska Hamr, začala ražba jam začátkem 80.let. Těžební prá-

ce zde nebyly zahájeny.

Útlumem těžby uranu v ČR, který začal koncem 80.let
(cca 10 let od počátku recese těžby uranu v západních stá-
tech), došlo k omezení těžby i v západní oblasti strážskeho
bloku. V současné době se realizuje omezená těžba na DH-1
a CHT. DK-1 a DH-2 jsou zatopeny, a slouží jako pomocná od-
vodňovací centra pro osušení DH-1.

5. Ovlivnění režimu podzemních vod v cenomanském kolektoru
strážskeho bloku

Změny v režimu podzemních vod cenomanskeho kolektoru

mají v současné době největší podíl na celkové sumě změn re-

žimu podzemních vod celého zvodněného systému strážskeho

bloku. Tuto skutečnost nejlépe dokumentuje následující bi-

lance, která uvádí čerpání z cenomanskeho kolektoru a vtlá-

čení do cenomanskeho kolektoru (včetně chemikálií), které se

v období 1967 - 1992 provádělo v přímé souvislosti s těžeb-

ními aktivitami s.p. DIAMO v západní části strážskeho bloku

(zaokrouhleno) :

čerpání vod z cenomanskeho kolektoru - 450 mil. m 3

vtláčení vod do cenomanskeho kolektoru - 150 mil. m

recirkulace roztoků v cenomanském kolektoru při podzemním

loužení (CHT) :
- čerpání
- vtláčení

310 mil. mJ

320 mil. m3

aplikace chemikálií do cenomanskeho kolektoru při podzemním

loužení (CHT) :
- H2SO4

- HKO3

- NH3

- HF

3,934 mil.t

0,285 mil.t

0,108 mil.t

0,026 mil.t
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celková bilance cenomanského kolektoru :
- čerpání - 760 mil. m 3

- vtláčení - 470 mil. m3

- deficit - 290 mil. m 3

Pozn.: a) Rozdíl mezi čerpáním a vtláčením roztoků při re-
cirkulaci na CHT vyjadřuje tzv. nadbilančni slož-
ku režimu CHT

b) Objemová bilance chemikálii je zahrnuta v rámci
"nadbilaňce" CHT

5.1. Hydraulicky systém v těžební oblasti

Stávající těžební komplex s.p. DIAMO v západní části

strážskeho bloku vytváří v rámci cenomanského kolektoru slo-

žitý hydraulický systém vzájemně se ovlivňujících objektů

(viz obr. II). Tento systém je i přes nelogičnost svého vý-

voje v současné dobé hydraulicky relativné dobře vyvážen

a stabilizován.

Základním prvkem systému je "hydraulický dipól", který

je na jedné straně představován CHT s vysokou výtlačnou

úrovní cenomanské zvodné, a na druhé straně prakticky osuše-

ným cenomanským kolektorem v centrální části DH-I (viz

obr. V).

Oddělení obou částí "dipólu" je zprostředkováno HB
Stráž, jejíž funkcí vzniká umělé tlakové rozvodí v cenoman-
ském kolektoru (viz obr. IV. hladina označená "sit. H-1").

Za pomocné prvky systému lze považovat :

- HB Svébořice, která zabraňuje úniku loužicích roztoků k J

- čerpací centra, jejichž činností je udržována bezpečná

výtlačná úroveň cenomanské zvodné v ploše CHT (pod úrovní

volné hladiny turonské zvodné)

- drenážní systém 5. patra, který zachycuje kyselé vody

v jz. předpolí DH-1

- pomocná odvodňovací centra DH-1, která odcloňují přítoky

do důlního pole od SV (bývalý důl DK-1) a JV (bývalý důl

DH-2)
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Řízení režimu systému a kompenzace případných změn se
provádí na základě průběžného vyhodnocování hydraulického
modelu, který je dostatečné verifikován.

Celková funkce hydraulického systému a podíl jednotli-
vých prvků jsou patrné z následující bilance (0 za r.1992) :

čerpání DH-1 508 l.s"1

- z toho KDV 345 l.s"1

čerpání pomocných center DH-1 172 l.s"1

recirkulace na CHT :
,-1- čerpání 474 l.s

- vtláčení 486 1. s
čerpací centra CHT 41 l.s"1

vtláčení HB Stráž 264 l.s"1

- z toho KDV 240 l.s"1

vtláčení HB Svébořice 132 l.s"1

celkové čerpání ze systému 1 195 l.s"1

celkové vtláčení do systému 882 l.s"1

celkový deficit v cenomanské zvodni 313 l.s"1

5.2. Změny hydraulických poměrů v cenomanském kolektoru

Stávající dynamická úroveň podzemních vod cenomanského

kolektoru ve strážském bloku je funkcí vyvolaného deficitu

v tomto kolektoru (absolutního i okamžitého) a změn okrajo-

vých podmínek tohoto kolektoru (v horizontálním i vertikál-

ním smyslu).

Izolinie snížení stávající úrovně cenomanské zvodné vů-

či neovlivněné (statické) úrovni ukazují, že hydraulické

změny postihly převážnou část strážskeho blok ;

(viz.obr.VII). Rozdíl je však v intenzitě změn.

Snížení úrovně cenomanské zvodné sv. a v. od HB Stra::

je velice výrazné a vyjadřuje vliv stávajícího odvodňovacího

systému DH-1, který udržuje v důlním poli snížení cca 150 m.

Snížení úrovně cenomanské zvodné jz. od HB Stráž má řá-
dově nižší hodnotu; ve vlastní ploše ložiska Stráž okolo
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10ti m, v okolí HB Stráž a HB Svébořice je snížení do
10ti m (v těsném okolí vtláčecích vrtů je nutno změny kla-
sifikovat jako zvýšení úrovně oproti neovlivněnému stavu).

Důležitější než popis dosaženého snížení úrovně ceno-

manské zvodne je však popis dalších změn, které se odehrály

v cenomanském kolektoru v důsledku intenzivního odvodňování

a následně se projevily i ve vztahu k turonskému kolektoru.

Tyto změny totiž predikují rizika, která je nutno obezřetně

posuzovat (zvláště ve vztahu k CHT), a naznačují složitost

režimu podzemních vod v této části české křídové pánve.

Základním předpokladem, ze kterého vycházela těžební

strategie ČSUP (předchůdce s.p. DIAMO), byla dokonalá izola-

ce turonského a cenomanského kolektoru vůči sobě. Tyto před-

poklady byly potvrzeny před zahájením těžby sérií čerpacích

zkoušek, a pozornost se proto v dalším období soustředila na

ověření funkce hraničních tektonických struktur (lužická po-

rucha, strážsky zlom, Čertovy zdi). Vzhledem k tomu, že ani

u těchto struktur nebyly zjištěny hraniční podmínky typu

H = konst., posuzovaly se podmínky pro odvodnění DH-l vcelku

optimisticky.

Skutečný průběh odvodňování DH-l však optimistické

předpoklady zvrátil. Jak ukázaly bilanční analýzy /Svoboda,

1975/ a pozdější rozbor průběhu odvodňování /Herčík, 1982/,

byly již po 2 letech odvodňování indukovány významné přírod-

ní zdroje podzemních vod, které "zablokovaly" další rozvoj

depresní kotliny DH-l (při stále se zvyšujícím čerpání).

Na základě posledních bilancí oběhu podzemních vod

v cenomanském kolektoru strážskeho bloku /Horák, 1991; Svo-

boda, 1991/, které jsou dobře korelovatelne s výsledky před-

chozích bilanci /Svoboda, 1975; Herčík, 1982/, a při uvážení

prakticky nulového podílu přírodních zásob ve stabilizované

depresi (statické a pružné zásoby), lze odvozeně aktualizo-

vat zjednodušené bilanční schema pro r. 1992 (viz

kap. 5.1.) následovně :
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"Příjem" do cenomanského kolektoru strážskeho bloku :

přítok od lužické poruchy 90 l.s"1 - 26%

přítok od strážskeho zlomu 60 l.s"1 - 17%

plošný přetok z turonského kolektoru

(vertikální komunikace) 195 l.s" - 57%

Celkem bilance : 345 l.s"1 - 100%

"Výdej" z cenomanského kolektoru strážskeho bloku :

celkový deficit hydraulického

systému s.p. DIAMO 313 l.s"1 - 91%

podzemní odtok k JZ 30 l.s"1 - 9%

plošný přetok do turonského

kolektoru (vertikální komunikace) 2 l.s"1 (mimo

rozsah)

Celkem bilance : 345 l.s"1 - 100%

Analýza změn hydraulických poměrů v cenomanském kolek-

toru strážskeho bloku za posledních 25 let umožňuje následu-

jící predikci hydrogeologických podmínek pro případný rozvoj

nebo útlum těžebních aktivit s.p. DIAMO :

a) Další výrazné snížení stávající dynamické úrovně ceno-

manské zvodne v souvislosti s případným rozvojem hlubin-

né těžby na ložisku Hamr směrem k J (důl Hamr 2) by vy-

volalo neúměrné zvýšení indukovaných zdrojů podzemních

vod ; z praktického báňského pohledu by osušení přísluš-

ných partií DH-2 bylo nereálné (v tomto kontextu lze

hodnotit předchozí pokus o otvirku DH-2 na úrovni "poru-

číme větru, dešti")

b) Osušení cenomanského kolektoru v dalších partiích stráž-

skeho bloku, které jsou charakterizovány vysokým stupněm

zvodnění v turonském kolektoru (napr. dúl v oblasti

Osečná-Kotel), by bylo stejné nereálné, jako v předcho-

zím případě (DH-2)

c) Případným změnám ve funkci hydraulického systému s.p.

DIAMO musí vždy předcházet taková kompenzace, která za-
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jistí ochranu turonské zvodné v jz. části strážskeho
bloku; případné likvidaci DH-1 (2 hydrogeologického hle-
diska se jedná o zatápění dolu) musí předcházet náběh
technologie, která zajistí udržení odpovídajícího defi-
citu v cenomanské zvodni při změně podmínek ("odparka"
na ložisku Stráž); vypnutí čerpacích center CHT musí
předcházet totéž.

5.3. Změny v chemismu cenomanské zvodné

Původní podzemní vody cenomanského kolektoru strážskeho

bloku lze charakterizovat jako vody hydrogenuhličitanové

formace vápníkové facie, s rozpětím celkové mineralizace

70 - 300 mg.l . Pro neovlivněnou cenomanskou zvodeň bylo

typické zonální rozložení obsahu rozpuštěných radionuklidů

v ploše. Podzemní vody ložiskových oblastí měly vyšší obsah

radionuklidů (Ra až 20 Bg.l" 1), než podzemní vody mimo lo-

žiska (spodní hranice 0,1 Bg.l"1). Z vodohospodářského hle-

diska nebyla cenomanská zvodeň ve strážském bloku považována

nikdy za perspektivní zdroj pitných vod.

Změny -v chemismu podzemních vod cenomanského kolektoru,

ke kterým došlo vlivem těžby uranu, lze rozdělit do dvou ka-

tegorií :

a) Nevýznamné změny v důsledku dynamických zásahů do ceno-

manské zvodné (promíchání a setření původní zonálnosti

v důsledku změn režimu proudění podzemních vod)

b) Velice výrazné a závažné změny v důsledku dlouholetých

aplikací chemikálií do cenomanského kolektoru při pod-

zemním loužení. Tyto změny jsou v dalším stručně popsány

dle výsledků svodných bilancí z r. 1991 /kol. autorů,

1991/

Chemikálie požívané při podzemním loužení (viz úvod

kap. 5.) se od konce 60. let bez zpětného vyvádění postupně

kumulovaly a způsobily rozsáhlé ovlivněni cenomanské zvodné,

jehož rozsah je patrný na obr.VII. K anomálnímu rozsahu

ovlivnění přispěla výrazně nevhodná těžební strategie (viz

kap. 4.).

Hranice hydrochemických změn v cenomanské zvodni je na
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obr. VII dána izolinií obsahu S0 4 v úrovni 80 mg.l
 1. Tento

obsah statisticky charakterizuje přirozené pozadí podzemních

vod cenomanského kolektoru na ložisku Stráž ve složce, která

je nejtypičtější pro technologii CHT (H 2SO 4).

Ovlivněná část cenomanské zvodné má plochu cca 28 km 2

a objem ovlivněných podzemních vod se bilancuje v úrovni

cca 188 mil. m 3. Bilancovaná plocha a objem jsou vztaženy

k uvedené úrovni S0 4, která je interpolovaná podle výsledků

monitorování. 2 hlediska věrohodnosti se jedná o korektní

bilanci, na horní hranici prokazatelného ovlivněni.

Z celkového množství vtlačených chemikálií (ke konci

r.1992 4,353 mil. t) je možno bilancovat cca 90% těchto che-

mikálií v cenoitianské zvodni. Rozdíl 10% představuje záchyt

S0 4 v podzemí (kamenec) a bilanční chybu (analytika,vzorko-

vání). Ovlivněnou zvodeň si lze představit jako těleso

s okrajovou mocností v jednotkách m a s mocností v centrální

části až 50 m (nejstarší vyluhovací pole CHT). Rozložení

celkového množství kontaminujících látek v ovlivněných pod-

zemních vodách (dále solnost roztoků) není rovnoměrné. Obec-

ně platí, že solnost roztoků klesá směrem od aktivní části

CHT a ve vertikálním smyslu směrem k nadloží, výraznou hra-

nici v rozložení solnosti představuje HB Stráž, která vytvá-

ří společně s drenážním systémem 5. patra do značné míry

autonomní recirkulaci.

Část ovlivněné cenomanské zvodné mezi HB Stráž a západ-

ní konturou hydrochemických změn podle obr- VII (vlastní

areál CHT a nejbližší okolí) obsahuje na ploše cca 10 km 2

a v objemu cca 96 mil.m cca 93 % z celkové sumy solnosti

(ke konci r. 1992 by tento podíl solnosti činil cca 3,

64 mil. t). Orientační složení nejkoncentrovanějších roztoků

z této části ovlivněné cenomanské zvodné, t.j. objemu cca

30 mil. m 3 roztoků, které cirkulují v rozpadavých pískovcích

aktivní části CHT, je uvedeno v tab.I pod označením "roztoky

CHT". Uvedená rozpětí charakterizují pozici v aktivní části

CHT ("stará"pole - vyšší obsah SO 4, nižší obsah H 2SO 4, "no-

vá" pole - nižší obsah S0 4, vyšší obsah H 2SO 4).

Část ovlivněné cenomanské zvodné vně HB Stráž směrem na
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SV (DH-1), V a JV má ke kontuře hydrochemických změn podle

obr. VII plochu cca 18 km2. Kontaminovaný objem podzemních

vod se bilancuje v úrovni cca 92 mil. m3, objem solnosti

z celkové sumy solnosti v úrovni cca 7 % (ke konci r. 1992

by tento podíl solnosti činil cca 0,27 mil. t). Orientační

složení z této části ovlivněné cenomanské zvodně je uvedeno

v tab. I pod označením "KDV". Jedná se o zaokrouhlený průměr

složení kyselých důlních vod (období 1991 - 1992), které

jsou zachycovány v jz. předpolí DH-1 drenážním systémem

5. patra. Tyto vody představují spodní hranici ovlivnění

v rámci celé ovlivněné cenomanské zvodně (kromě aureoly ko-

lem kontury hydrochemických změn).

Ovlivněná cenomanská zvodeň vykazuje v rámci stávající-

ho hydraulického systému těžební oblasti dobrou stabilitu

s výjimkou jz. okrajové části CHT, kde dochází k šíření kon-

taminace směrem k čerpacím centrům. Tato situace je reliktem

předchozí extenzivní těžební strategie (podzemní předkyselo-

vání nových partií ložiska Stráž vlivem čerpání v jz. před-

polí CHT) a může být změněna v rámci stávajícího hydraulic-

kého systému pouze náběhem technologie, která vytvoří defi-

cit v cenomanské zvodni přímo v ploše CHT. Požadavky někte-

rých organizací (SčVK) a odborníků (Hanzlík, Maršálko,1992),

ve kterých se dává důraz na urychlené ukončení činnosti čer-

pacích center CHT z důvodů ochrany turonské zvodně ("prame-

niště" Mimoň), jsou hlubokým omylem. Realizace tohoto poža-

davku by měla v současné době následující dopad :

při vypnutí čerpacích center, a beze změny funkce dal-

ších prvků hydraulického systému (HB Stráž), by v krátké

době došlo v ploše CHT ke zvýšení výtlačné úrovně ceno-

manské zvodné nad úroveň turonské zvodné; na níže polo-

žených vyluhovacích polích by došlo k přelivu loužicích

roztoků z vrtů do terénu.

při vypnutí čerpacích center a snížení vtláčení do HB

Stráž by došlo k průniku loužicích roztoků k drenážnímu

systému 5. patra, ukončení jeho funkce (KDV by nebylo

možno upravit na neutralizačních stanicích), průniku KDV

do důlního pole, ukončení čerpání z úrovně 4. patra
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(čerpací stanice neutrálních vod), nekontrovateInému za-

topení DH-1 a ke ztrátě kontroly nad hydrogeologickou

situací v celé oblasti.

Variantní modelová řešení pro minimalizaci vlivu CHT na

cenomanskou zvodeň před náběhem technologie, která vytvoří

deficit v ploše CHT ("odparka" - r. 1996), byla prováděna

v rámci přípravy podkladů k "Usnesení vlády ČR č. 366/92"

(kol.aut., 1991). Výsledky byly potvrzeny nezávislou exper-

tízou a přijaty oponentní komisi.

6. Ovlivnění režimu podzemních vod v turonském kolektoru

strážskeho bloku

Základní podmínkou k povolení těžby uranu ve strážském
bloku byla podmínka nenarušeni režimu podzemních vod v tu-
ronském kolektoru. S odstupem cca 25 ti let lze tedy stručně
zhodnotit, do jaké míry se podařilo tuto základní podmínku
zajistit.

6.1. Změny hydraulických poměrů v turonském kolektoru

Za základní změnu v hydraulických poměrech turonského

kolektoru strážskeho bloku lze považovat změnu v podmínkách

"odvodnění" tohoto kolektoru vlivem postupně se zvyšujícího

plošného přetoku podzemních vod z turonského do cenomanského

kolektoru (vertikální komunikace). Zjednodušeně lze říci, že

nárůst čerpáni důlních vod při osušování hlubinných dolů

v západní části strážskeho bloku byl z větší části dotován

z turonského kolektoru.

Uvedený zásah do turonské zvodné se podle Svobody

/1991/ projevil výrazným snížením odtoku podzemních vod

z horního povodí Ploučnice. Na druhé straně ale tento zásah

nevyvolal odpovídající pokles hladiny turonské zvodně. Důvo-

dem je podle Herčíka /1982/ rozptýlenost a nepřímý charakter

zásahu, pomalé ustalováni nové rovnováhy v celém zvodnéném

systému strážskeho bloku a skutečnost, že velikost zásahu

nepřekročila hodnotu přírodních zdrojů horního povodí Plouč-

nice.
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6.2. Změny v chemismu turonské zvodné

Podzemní vody turonského kolektoru strážskeho bloku lze

klasifikovat jako vody hydrogenuhličitanove formace vápníko-

vé facie, s rozpětím celkové mineralizace 100 - 400 mg.I" 1.

Hlavním rozlišovacím kriterierc vůči podzemním vodám cenoman-

ského kolektoru, které mají podobné složení, je obsah radio-

nuklidů. Ten je u podzemních vod turonského kolektoru o řád

nižší - hodnoty Ra nad 0,1 Bg.l"1 se vyskytují jen výjimeč-

né.

Těžba uranu podzemním loužením způsobila v turonské

zvodni hydrochemické ovlivnění, jehož rozsah je patrný na

obr.V. Hranice hydrochemických změn je zde, podobně jako

u cenomanské zvodné, vyznačena izolinií složky, která je ty-

pická pro provoz CHT - tj. S0 4. Statisticky určené přirozené

pozadí obsahu této složky v turonské zvodni na ložisku Stráž

je 50 mg.I" 1 (hodnota izolinie).

Ovlivnění turonské zvodné je sledovatelné ve 2 oblas-

tech; v ploše CHT na ložisku Stráž a v dílčí ploše CHT (dnes

již mimo provoz) na ložisku Hamr. Geneze ovlivnění turonské

zvodné je -v obou oblastech stejná - úniky kyselých roztoků

přes netěsné vtláčecí vrty a úniky při poruchách povrchových

rozvodů.

Za hlavní zdroj ovlivnění lze považovat úniky kyselých

roztoků přes netěsnosti na vtláčecích vrtech tzv.

1. generace (pažení pouze jednoduchými trubkami z 1PE mate-

riálu), u kterých byla za období 20 ti let zjištěna kumula-

tivní poruchovost cca 11 %. Uvedenou skutečnost potvrzují

i karotážní měření (vysokofrekvenční indukční karotáž pro

zjištění vertikálního rozložení solnosti), která indikují

maxima solnosti v různých výškových úrovních turonské zvod-

ně.

Bilance ovlivnění turonské zvodné mají nižší přesnost

než bilance ovlivnění cenomanské zvodné. Důvodem je nižší

počet monitorovacích bodů (vrtů) a obtížná kvantifikace

v místech mírného ovlivnění. Následující orientační údaje

z bilancí k r. 1991 /kol. autorů, 1991/ je nutno brát jako
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horní hranici objemu podzemních vod, ve kterém se nachází

sekundární mineralizace (solnost).

Hlavní oblast ovlivnění turonské zvodně (plocha CHT na

ložisku Stráž) má rozsah cca 6 km2. Objem podzemních vod je

v této ploše bilancován v úrovni cca 75 mil. m , obsah SO^

v úrovni cca 18000 t a obsah NH4 v úrovni cca 1000 t. Uvede-

ná solnost není v dané ploše rozložena rovnoměrně; větší

část je soustředěna v centrální části plochy (stará vyluho-

vací pole s vrty 1. generace). Orientační složení podzemních

vod v centrální, nejvíce ovlivněné části celé plochy, je

uvedeno v tab. 1 pod označením "KTV" (kyselé turonské vody).

Menší část solnosti je rozložena v převažujícím zbytku

plochy ovlivnění. Orientační charakteristika složení těchto

vod je uvedena v tab.I pod označením "OTV" (ovlivněné turon-

ské vody). Zonálnost rozložení solnosti v celém objemu

ovlivněné turonské zvodně je možno vyjádřit následovně:

v cca 90 % objemu podzemních vod bilancovaných v ovlivněné

ploše se nachází cca 50 % solnosti, ve zbývajících 10 % ob-

jemu rovněž cca 50 % solnosti (ve 2 % objemu je pak možno

bilancovat cca 20 % z celkové solnosti). Uvedené rozdělení

vyjadřuje "plošný" pohled. Při uvážení vertikálního rozlože-

ní solnosti by objem prokazatelně ovlivněných podzemních vod

turonského kolektoru byl dále redukován. V rámci převažují-

cího objemu ("OTV") však nejsou k dispozici identifikační

prostředky (práh citlivosti karotáže).

Oblast ovlivnění turonské zvodně na ložisku Hamr má

rozsah cca l km2 a bilančně se dá hodnotit v úrovni cca 10%

ovlivnění turonské zvodně na ložisku Stráž (objem, solnost).

7. Hlavní rizika vyplývající ze změn režimu podzemních vod

ve strážském bloku

Hlavním rizikem, které vyplývá ze změn režimu podzem-

ních vod ve strážském bloku vlivem těžby uranu, je existence

anomálního množství kontaminantú (loužicích roztoků CHT)

v cenomanské zvodni na ložisku Stráž a jeho okolí. Závažnost

tohoto rizika je dána přírodními zákonitostmi, platnými
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v komplexní hydrogeologické struktuře české křídové pánve,
a existencí přírodních mechanismů, které byly ověřeny ve
zvodněném systému strážskeho bloku v průběhu těžby uranu.
Uvedené riziko je dále umocněno změnou přírodních podmínek
v rámci svrchnokřídového sedimentárního komplexu (sekundární
diskontinuity v souvrství spodního turonu vlivem vrtných
prací).

Podmínky, limitující uvedené riziko, lze blíže specifi-

kovat následovně :

a) Průtočný charakter cenomanského kolektoru v j. a jz.

směru až k úrovni Labe (nepřerušený vrstevní sled).

b) Existence oblasti výtoku na labské linií (konečná úroveň

"odvodnění" cenomanského kolektoru).

c) Význačná funkce primárních diskontinuit svrchnokřídového

pokryvu strážskeho bloku, zjištěná geologickým průzkumem

(poruchy, projevy neovulkanismu, diatremy atp.), kterou

lze analogicky predikovat i v území v jz. směru od

strážskeho bloku.

d) Vysoce pravděpodobná existence "primární komunikace"

(plošný přetok podzemních vod mezi cenomanským a turon-

ským kolektorem v obou směrech) v ploše strážskeho bloku

a v navazující ploše směrem k Labi.

e) Nedokonalá těsnost pásma strážskeho zlomu, které oddělu-

je strážsky blok od zakleslé kry tlusteckého bloku; ce-

nomanský kolektor strážskeho bloku je zde v opozici vůči

turonskému (resp. coniackému) kolektoru tlusteckého blo-

ku.

f) Neobjasněné přírodní mechanismy, které zpožďují ustalo-

vání nové rovnováhy ve zvodněném systému po předchozím

zásahu do režimu podzemních vod.

g) Vysoce pravděpodobná existence sekundárních komunikač-

ních diskontinuit v souvrství spodního turonu vlivem

vrtných prací (v oblasti strážskeho bloku se jedná o cca

13000 vrtů); i při malém procentu nedokonale tamponova-

ných vrtů se zvyšuje vliv vertikální komunikace a nelze

vyloučit zvýšení úrovné cenomanské zvodné v "polikvidač-

ním" stadiu nad úroveň cenomanské zvodné v tzv. neovliv-
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něném stavu (před r. 1967).

Teoretickým výstupem realizace uvedeného rizika při si-

mulovaném katastrofickém scénáři (kontaminované podzemní vo-

dy se ponechají svému osudu) by byla podle výsledků regio-

nálního hydraulického modelu /Němeček, 1992/ dlouhodobě pro-

bíhající kontaminace turonské zvodné v ploše cca 200 km2

(Stráž pod Ralskem - Mimoň - Staré Splavy - Doksy - Strážov

- Svébořice - Hamr). Následně lze predikovat ovlivnění první

zvodné ve směru Zahrádky - Č. Lípa vlivem horizontálního ší-

ření kontaminace.

Kromě výše popsaného stěžejního rizika, které je nutno

klasifikovat jako dlouhodobé riziko nadregionálního charak-

teru, existují i další závažná rizika v oboru podzemních

vod, která je nutno urychleně eliminovat nebo stabilizovat

(dle zásady nezhoršování životního prostředí v těžební ob-

lasti). Mezi tato další rizika patří zejména stávající kon-

taminace turonské zvodné vlivem CHT a kontaminace turonské

zvodné vlivem odvalů hlubinných dolů (včetně kontaminace co-

niacké zvodné pod odkalištěm CHÚ v tlusteckém bloku).

8. Hlavní zásady systémového řešení sanace změn režimu pod-

zemních vod ve strážském bloku

Systémové řešení sanace změn režimu podzemních vod ve

strážském bloku se musí odvíjet od řádu rizik těchto změn.

Z tohoto pohledu se jeví jako prioritní stabilizace a elimi-

nace dopadu CHT na cenomanskou a turonskou zvodeň.

Uvedený postup je zohledněn v "Usnesení vlády ČR

č. 366/92" a detailněji rozpracován v přílohách a důvodové

zprávě k tomuto usneseni.

První prioritou systémového řešení je urychlená výstav-

ba technologie, která umožní navození výrazné "podbilance"

recirkulačního režimu CHT. Tato podbilance (vytvoření defi-

citu v cenomanské zvodni ve výši cca 85 l.s"1) způsobí po-

kles výtlačných úrovní cenomanské zvodné v ploše CHT o cca

30 - 40 m. Samozřejmým předpokladem k vytvoření uvedeného
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hydraulického efektu je ovšem předchozí likvidace všech ko-

munikačních diskontinuit v souvrství spodního turonu, které

byly způsobeny v rámci predikované deprese vrtnými pracemi.

Vliv uvedeného hydraulického zásahu je patrný na obr.IV pod

O2načením "sit. H-2" ("sit. H-3" naznačuje účinek tzv. "re-

verzace" HB Stráž, při které je její funkce reverzována

z vtláčení na čerpání).

Efekt, vytvořený funkcí zmíněné technologie, se projeví

stabilizací plochy ovlivněné cenomanské zvodné a následným

"stahováním" kyselých roztoků do centra vytvořené deprese.

Výrazný pokles výtlačné úrovně cenomanské zvodné na ložisku

Stráž bude zároveň důležitým momentem pro ochranu turonské

zvodné.

Vlastní výstavba stanice pro likvidaci kyselých roztoků

je rozvržena do 2 etap. První etapa (tzv. "odparka") má za-

jistit v r. 1996 navození potřebné podbilance ve výši cca

85 l.s"1, druhá etapa má se zpožděním 2 - 3 let zajistit

plné vyvádění a zhodnocování sekundární mineralizace v čer-

paných roztocích.

Souběžně se zabezpečením urychlené výstavby uvedené sa-

nační technologie se provádí geologický průzkum potenciálně

ohrožené oblasti (viz kap. 7) a výzkum v oboru

fyzikálně-chemických procesů v podzemí. Výstupy z těchto

prací budou mít zásadní význam při určení tzv. limitních pa-

rametrů pro ukončení sanace podzemních vod na ložisku Stráž;

zjednodušeně řečeno budou zásadně ovlivňovat délku sanace.

Řešení kontaminace turonské zvodné (v pořadí závažnosti

riziko č. 2) má stejnou logiku, jako řešení kontaminace ce-

nomanské zvodné. Základním předpokladem je tedy vyváděni

a likvidace kontaminovaných vod turonského kolektoru. V zá-

sadě jsou možné dva postupy:

První způsob spočívá v maximálním vyvádění kontaminova-

ných vod i přes částečné negativní účinek "roztahování" kon-

taminace do neovlivněných partií turonské zvodně (ve smyslu

setření vertikální zonálnosti kontaminace). Tento způsob je

jednak neefektivní a v současné dobé i nereálný.
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Obr. I : P o z i c e s t r á ž s k e h o bloku v íeské k ř í d o v é pánvi

Obr. II : o b j e k t y o v l i v ň u j í c í režim p o d z e m n í c h vod
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Obr. Ill : Schema I itostratigrafi e v těžební oblasti
strážskeho bloku
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Obr. IV : Hydraulické schema koexistence CHT a DH-1
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Obr. V : Hydrochemickě změny v turonské zvodní - r. 1993
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Obr. VI : Neovlivněný réžiu podzemních vod v cenomansfcém
kolektoru - do r. 1967

237



Obr. VII : Zmény režimu podzeantch vod v cenomanskéa kolektoru
- r. 1993
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Druhý způsob je charakterizován selektivním odčerpává-

ním nejvíce kontaminovaných vod turonského kolektoru ve

smyslu horizontálním i vertikálním. Předpokladem tohoto po-

stupu je realizace speciálních čerpacích vrtů a odpovídající

technologie pro likvidaci těchto vod (za optimální lze pova-

žovat technologii reverzní osmózy). Uvedený druhý způsob sa-

nace turonské zvodne je nutno preferovat i přes vyšší úroveň

úvodních investic. Návratnost při uplatnění selektivní sana-

ce je totiž pouze otázkou času.
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TECHNOLOGIE SANACE KONTAMINOVANÝCH PODZEMNÍCH VOD Z CHEMICKÉ

TĚŽBY URANU V SEVEROČESKÉ KŘÍDĚ

Ing. Antonín Štros, Ing. Zdeněk Vosyka DIAMO s.p., o.z. Ekologie

Úvod

Od konce 60.let je prováděna v širším okolí Hamru na

Jezeře a Stráže pod Ralskem těžbu uranu souběžně pomocí dvou

dobývacích metod - klasické hlubinné téžby a postupu chemic-

kého loužení ve vrstvě "in situ" (t.zv. chemická těžba).

Pri chemické těžbě se uran louží 2 - 5ti procentním

roztokem kyseliny sírové přímo ve vrstvě v uzavřeném cyklu,

tj. roztoky, obsahující rozpuštěný uran a další balastni vy-

loužené složky včetně radionuklidů jsou čerpány na povrch,

Í uran je z těchto roztoků separován na měničích iontů, odpad-

ní roztok je doplněn čerstvou kyselinou sírovou a opětně

vtláčen pod zem. Do vtláčeného roztoku jsou přidávány i roz-

toky, vznikající při separaci uranu z měniče iontů, obsahu-

jící vedle síranů i nitráty a amonný iont.

Další postup činnosti je determinován vyřešením techno-
logie likvidace loužicích roztoků chemické těžby a dalších
roztoků, které v důsledku chemické těžby vznikly.

SOUČASNÝ STAV

V prostoru ložiska lze vymezit dva základní typy rozto-

ků (béžné neutrální důlní vody nejsou v dalším uvažovány),

jejichž likvidaci lze předpokládat různými technologickými

postupy. Jsou to:

kyselé roztoky, rozptýlené v tělese ložiska. Vyznačuji

se vysokou solností a kyselostí. Vypracování vhodné

technologie je klíčovým problémem sanace,

- kyselé roztoky, vznikající únikem a naředěním roztoků

z tělesa ložiska. V současné době tento typ představuji

t.zv. cenomanské kyselé důlní vody a kontaminované tu-

ronské vody s koncentrací kontaminantů cca o 1 řád niž-
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ši, než provozní roztoky ložiska.

Chemické složení jednotlivých roztoku je uvedeno

v příloze I, výsledky radiochemického rozboru reprezentativ-

ního vzorku koncentrovaného roztoku z centra ložiska

v příloze II.

Kyselé důlní vody jsou v současnosti vyváděny

z podzemí a čištěny na neutralizačních stanicích s možností

likvidace amonných iontů oxidací chlorem. Výstupem je vyčiš-

těný roztok, obsahující jako rozpuštěné složky především sí-

ran vápenatý a vodorozpustné soli, tvořené kationty Na, K,

a anionty S0 4 a N0 3, v případě aplikace technologie odbourá-

vání čpavku oxidací chlorem i chloridy.

Koncentrované roztoky podzemního loužení nejsou
v současné době čištěny a vyváděny mimo prostor ložiska.

POŽADAVKY NA ŘEŠENI

Po vyloučení metod, které předpokládaly provést

zneškodnění roztoků přímo pod zemí vtláčením vhodných

reagentů nebo mechanickým zamezením rozptylu roztoků vybudo-

váním stěny kolem celého ložiska, byla přijata metoda, zalo-

žená na postupném řízeném čerpání roztoků na povrch, separa-

ci kontaminantů z roztoku a vypuštění vyčištěné vody do vo-

doteče. Řešení je bezprostředně spojeno s hydogeologickou

situací na ložisku a dalšími obecnými faktory, které techno-

logické řešení ovlivňují. Jsou to zejména tyto skutečnosti:

a) Z ložiska je nezbytné vyvádět cca 5 m /min koncentrova-
ných roztoků, aby se zabránilo další kontaminaci dosud
nezasaženého podzemního prostoru a byla dodržena pod-
mínka plošné stabilizace, resp. zmenšování plochy lo-
žiska. Navození této situace je z časového hlediska
zcela prioritní.

b) Nejsou stanoveny hodnoty koncentrací jednotlivých konta
minantů v podzemí, kterých musí být v budoucnu dosaže-
no. Je však zřejmé, že vzhledem k objemům podzemních
vod, které jsou důlní činností zasaženy, bude čištění
podzemí dlouhodobou záležitostí, odborným odhadem
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50 - 100 let, v případě vysokých nároků na stupeň vy-

čištění i déle.

c) Není upřesněn další znám časový postup dalšího využívá-

ní ložiska.

Podmiňujícím požadavkem technologického řešení je spl-

nění závazných ukazatelů, t.j. hmotnostní dotace recipientu

vypouštěnými kontaminanty a jakost vyčištěné vody. Další

podmínkou je požadavek, aby v procesu čištění nevznikaly ta-

kové konečné odpady (nebo produkty), jejichž likvidace nebo

uplatnění by bylo technicky, technologicky nebo ekonomicky

nerealizovatelné nebo by likvidace nových odpadů představo-

vala neúměrnou zátěž pro životní prostředí.

VYTYČENÍ SMĚRU ŘEŠENÍ

K řešení problematiky byly postupně analyzovány

a hodnoceny jak metody, vycházející z hydrolytických postu-

pů, tak metody chemického inženýrství a fyzikálně chemické

metody, jejichž použití je v ČSFR dosud ojedinělé.

Hydrolytické postupy nesplnily podmiňující předpoklady

tak, jak jsou specifikovány výše. Již teoretický rozbor

problematiky na základě chemického složení a radiochemickeho

rozboru ukazuje na skutečnosti, které použití neutralizač-

ních metod prakticky vylučují. Jsou to zejména:

1) Není předpoklad dořešení problematiky separace vodo-

rozpustných solí z neutralizovaných roztoků, zejména

kationtů Na,K (problematika NH 4 iontu je do značné míry

řešitelná stripováním v silné alkalickém prostředí)a

aniontů NO3,SO^. Na závadu případných dodatkových po-

stupů je vysoký obsah vŕpníku, daný předchozím techno-

logickým postupem. Tím není zajištěn základní parametr

procesu - kvalita vyčištěné vody ve vztahu k možnosti

vypouštění do recipientu.

2) Z radiometrického rozboru je zřejmé, že jednotlivé pro-
dukty neutralizace, získané v různých oblastech pH ne-
budou splňovat požadavky, nutné pro případné komerční
zhodnocení. Zavedení běžně používané technologie spo-
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lusrážení síranů radnatého a barnatého problém neřeší.

3) I v případě dořešení technologie odstranění radionukli-

dů je komerční využití produktů neutralizace, zejména

sádrovce, v množstvích řádově stovky tisíc tun ročně

značně problematické.

4) Technologie je náročná na neutralizační chemikálie

- vápno, případně vápenec. Tato skutečnost ve spojení

s bodem ad 2 vede k značným nárokům na deponování odpa-

dů.

Praktické pokusy s neutralizační technologií výše uve-

dené předpoklady v plném rozsahu potvrdily.

Tyto skutečnosti vedly k vytyčení alternativní cesty,

jejíž postupné kroky jsou následující:

maximální ekonomické zakoncentrovani roztoků vhodnými me-

todami dle charakteru roztoku. Diluát musí splňovat pod-

mínku možnosti přímého vypouštění do vodoteče,

- využití koncentrátů, alternativně separace jednotlivých

užitkových komponent z koncentrátu a jejich přrvod na ko-

merčně zhodnotitelné produkty.

Orientační oblast aplikovatelnosti jednotlivých koncen-

tračních metod je uvedena na obr. 1.

Z hlediska solného složení, koncentrace i ostatních

vlastností koncentrovaných roztoků je prakticky vyloučeno

použití membránových procesů, metod, založených na výměně

iontů (s výjimkou uranu) i chemických metod, které jsou po-

užitelné pro specifické účely, zejména k odstranění radia

z roztoku a pod. Pro zředěné roztoky připadá v úvahu metoda

reverzní osmózy, eventuálně elektrodialýzy. Pro oblast kon-

centrace solí nad cca 80 kg/m3 lze uvažovat pouze s odpařo-

váním. Separovatelné složky z koncentrátů jsou zřejmé z che-

mického složení roztoků. Jsou to především podvojné sírany

jednomocného a trojmocného kovu, jednoduché sírany Al,Fe,

sírany těžkých kovů, kyselina sírová;'
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NÁVRH TECHNOLOGIE

Na základě rozboru možností jednotlivých metod, poža-

davků na jakost produktů, konzultací s odbornými firmami

a na základě orientačních laboratorních a modelových pokusů

byla navržena kombinovaná metoda, vycházející především

z fyzikálních procesů. Je založena na koncentrování vyvádě-

ných roztoků odpařením (v případě zředěných roztoků reverzní

osmózou) s kvalitativně zaručeným výstupním proudem - desti-

látem a permeátem, a ze separace a využití jednotlivých záj-

mových komponent z koncentrovaného roztoku. Principiální

blokové schema je uvedeno na obr. 2. Zahrnuje základní ope-

race:

1. Deuranizace koncentrovaných roztoků z centra ložiska

běžné používanou technologií sorpce na ionexech.

2. Předúprava zředěných roztoků metodou reverzní osmózy.

Zředěná kontaminované turonské a cenomanské vody jsou

zpracovány odděleně. Permeáty jsou vypouštěny do vodo-

teče, koncentráty z turonských roztoků jsou zpracovány

tepelným koncentrováním, v počátku provozu alternativně

využity jako ředící roztok při vtláčení matečných roz-

toků, koncentráty z cenomanských vod budou zpracovány

výhradně tepelným koncentrováním.

3. Zahuštění koncentrovaných roztoků na odpařovacím zaří-

zení. Koncentrování je prováděno pod mez krystalizace

solí při teplotě odpařování, předpokládaný koncentrační

faktor činí 6,5 - 7.

4. Krystalizace síranu amonno-hlinitého dodekahydrátu

a jeho čištění rekrystalizací. Pro zvýšení výtěžnosti

hliníku se přidává do krystalizace amonný iont až do

hodnopty 100 % stechiometrie. Ke zvýšení čistoty krys-

talického produktu je před rekrystalizací zařazena re-

dukce trojmocného železa kovovým AI v kyselém prostře-

dí, alternativně jiným vhodným způsobem. Prakticky veš-

keré radionuklidy zůstávají v matečném roztoku, aktivi-

ta krystalického síranu amonno-hlinitého nepřevyšuje

0.5 Bg/kg.
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5. Zpracování krystalického síranu amonno-hlinitého na

oxid hlinitý. Jako základní je navržena metoda přímé

kalcinace. Část síranu amonno-hlinitého bude zpracována

hydrolýzou v prostředí amoniaku tak, aby jako vedlejší

produkt získaný síran amonný pokrýval spotřebu operace

ad 4.

6. Zpracování matečných roztoků dalším tepelným zahuštěním

s postupnou separcí solí Fe, AI, těžkých kovů atd.

z roztoku. Tyto soli budou podrobeny kalcinaci a kalci-

nát ukládán jako odpad, pokud nebudou v budoucnu apli-

kovány technologie pro získávání jednotlivých složek

pro komerční využití. Zahuštěná kyselina sírová (cca

70 - 80 %-ní) bude využita v technologii s.p. DIAMO.

7. Výroba kyseliny sírové z odplynu kalcinaci z operací

5 a 6. Odpadní plyny z kalcinace obsahují cca 8 - 9 %

oxidu siřičitého, amoniak se při dostatečně vysoké tep-

lotě kalcinace oxiduje na dusík a vodu.

Vlastní výstavba se předpokládá ve dvou etapách:

Etapa 1

zahrnuje realizaci technologie po uzel rekrystalizace,

tj. výstavbu vlastního odpařovacího zařízení s kondenzátním

hospodářstvím a zařízení pro krystalizaci, rekrystalizaci

a separaci rozpuštěných látek ze zahuštěného roztoku. Sou-

částí 1. etapy je zařízení pro koncentrování zředěných roz-

toků metodou reverzní osmózy. Koncentrované roztoky budou do

dobudování 2. etapy vtláčeny zpět do ložiska, přičemž bude

s výhodou využit zvýšený obsah kyseliny sírové na úrovni

150 - 200 kg/m3.

Etapa 2

zahrnuje ostatní operace dle výše uvedeného schématu.

Výhodou etapovitosti výstavby je především ta skutečnost, že

je možno v relativně velmi krátké době (do konce roku 1995)

dosáhnout práce dolu chemické těžby v podbilančnim režimu

a zajistit tak plošnou stabilizaci ložiska v předstihu před
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celkovým řešením.

Celková koncepce řešení byla zpracována za spolupráce

mezirezortní komise MŽP - MPO, ustavené jako poradní a dozo-

rující orgán pro řešení další koncepce těžby uranu podzemním

loužením dle usnesení vlády ČR 366/92 a po následném oponen-

tním řízení MŽP byla 1. etapa schválena k realizaci. Vzhle-

dem k probíhajícímu výběrovému řízení na dodavatele techno-

logického zařízení a z toho vyplývajících dočasných závazků

na důvěrnost technických detailů představuje tato přednáška

prvotní informaci o připravované investici a podrobnější

údaje včetně technicko-ekonomických prametrů bude možno po-

dat nejdříve ve 2. čtvrtletí 1994.

Náklady na výrobu 1 t čisté vody

náklady US/t

10

•lektrodialýza

1 10
koncentrace g/l (NaCl)

odparovaní iontová výmena reverzní osmoza

Obr. 1

100
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Blokové' schema čistění roztoků podzemního loužení
zředěné roztoky koncentrované roztoky zredene' roztoky

(turon) (cenoman) (cenoman)

do vtláčení
4(1. etapa)

Reverzní
osmoza

7
do vodoteče

r

Tepelné
koncentrování

1
Sušení

Kalcinace

Deuranlzace

Tepelne'
koncentrovaní

(U)

Reverzní
osmoza

t*x
f

< 7
do vodoteče

Krystallzace
Rekrystallzace

1 NH*

odplyn od[

Výroba
kyseliny sírové

1

ilyn Sušení
Kalcinace

Obr. 2 odpad AI2O3
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PŘÍLOHA I

Přehled chemického složení roztoků

j ednotky: pH
Ra
ostatní

typ I
II
III

bezrozm.
Bq/1
g/m3

Jconcentovane roztoky z centra
turonské kontaminované vody
kyselé důlní vody

ložiska

typ II III

pH
celková
solnost

so 4

2"
N 0 3 "

F

P

Si

AI
Fe

N H 4

+

K

Na

Mg

Ca

Zn

Ni

Cr
U

Ra

1.5

64000-100000

45000-80000a

900-1400

200-250

50-80

60-100

4000-6000

1500-2000

1000-1500

60-80

10-20

40-60

200-250

34-45

20-25

10-15

1-2

50-90

3-5.7

300-2000

130-1500

15-300

0.5-7

0.05-4

2-400

3-13

4-13

5-40

20-250

0.2-2.5

0.1-1.5

0.1-3

2.2-2.8

3000-4300

2000-3300

5-10

10-20

250-430

50-110

70-90

3-15

4-15

20-30

60-100

8-10

2-4

5

55

a - včetně volné H 2SO 4 15 000-30 000 g/m3
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PŘÍLOHA II

Výsledky radiochemického rozboru roztoku z centra ložiska

anályt jedn. hodnota

Celková hodnota alfa

Celková hodnota beta

Celková hodnota gama

Gama spektroskopie
Aktinium 228
Vizmut 212

Olovo 212

Radium 226

Thalium 208

Thorium 228

Thorium 234

Uran 235

Planšetová metoda

Radium 226

Radium 228

Alfa spektroskopie

Uran 234

Uran 235
Uran 238

nC/1

nc/l
nC/1

pc/l
pc/1

pc/l

pc/1

PC/l

pc/l

pC/1

PC/1

pc/l

PC/1

PC/1

PC/1
PC/1

1

1

6

5

10

46

24

15

130

100

440

820

300

500

000

70

390

75

000

800

540
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THORIUM V ROZTOCÍCH PODZEMNÍHO VYLUHOVANÍ URANU NA LOŽISKU

STRÁŽ

Ing. Václav Přibáň, RNDr. Petr Anděl, CSc. MEGA a.s. Stráž pod Ralskem

1. Úvod

Podzemní loužení uranu probíhá ve Stráži pod Ralskem

v průmyslovém měřítku již více jak 20 let.

Za tuto dobu vzniklo v podzemí značné množství techno-

logických roztoků a kontaminovaných vod. Ložisko Stráž se

nachází v chráněné oblasti přirozené akumulace vod Česká

křída. Potenciální kontaminace technologickými roztoky je

závažná zejména pro zdroje pitných vod v oblasti.

Předložemá práce se zabývá zejména otázkou thoria

v roztocích podzemního loužení uranu.

2. Technologie podzemního loužení uranu

Podstatou metody podzemního vyluhování vrty z povrchu

je vyluhování užitkové složky rudního tělesa loužicím rozto-

kem, cirkulujícím v rudonosném (technologickém) horizontu,

v soustavě vtláčecích a čerpacích vrtů v podzemí. Získaný

výluh je odváděn ke zpracování v chemickém (hydrometalurgic-

kém) zařízení na povrchu.

Technologické schéma loužení uranu kyselinou sírovou

v podzemí je uvedeno na obr. č. 1.

Cenomanský a turonský vodonosný horizont je od sebe od-

dělen izolátorem spodního turonu o sile cca 60 m.

Aby bylo možno ložisko exogenního původu efektivně do-

bývat podzemním loužením, musí se na ložisku vyskytovat tyto

přírodní podmínky:

1. užitková složka v rudě je dostatečně loužitelná (odpo-

vídající chemické a mineralogické složení rudy, vazby

uranu s jinými prvky);

2. rudní těleso a jeho bezprostřední okolí je v dostatečné
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míře propustné; propustnost jednotlivých vrstev rudo-

nosného horizontu je důležitým činitelem;

3. rudonosný horizont je zvodnělý, ohraničený do nadloží

i podloží nepropustnými vrstvami a má samostatný hyd-

raulický režim.

Tyto obecně uznávané a nutné podmínky pro podzemní lou-

žení [1] - [3] platí pro podzemní loužení ložiska Stráž jen

v omezené míře. Přírodní vlastnosti ložiska Stráž se vyzna-

čují řadou zvláštností, které je odlišují od jiných známých

exogenních ložisek a které výrazně ovlivňují loužicí proces.

Nejdůležitější z nich jsou

komplikované chemické složení rud, které spočívá v těs-

né fyzikálně-chemické asociaci zejména uranu a zirko-

nia, což způsobuje obtížnou loužitelnost uranu;

hlavní části zrudněni jsou lokalizovány v méně prostup-

ných druzích hornin - čočkách a proplástcích prachovců,

jílů a jílovitých prachovců, což předurčuje převážně

difúzni charakter loužení.

Oba tyto faktory jsou příčinou toho, že dostatečná lou-

žitelnost a výtěžnost uranu jsou dosahovány za cenu použití

vysokých koncentrací kyseliny sírové a dlouhé doby loužení.

Na provozech podzemního loužení v zahraničí byla použí-

vána koncentrace kyseliny sírové 2 - 1 0 g/l, na ložisku

Stráž byla používána koncentrace 50 - 70 g/l. Doba loužení

k dosažení výtěžnosti 60 - 80 % se ve světě pohybovala

2 - 5 let, na ložisku Stráž pod Ralskem k dosažení výtěžnos-

ti 60 - 80 % se předpokládá 20 - 25 let.

Oba tyto faktory spolu s tím, že bylo nutno plnit plá-

novanou produkci uranu, vedly k tomu, že byla neustále uvá-

děna do provozu nová vyluhovací pole a narůstal objem tech-

nologických roztoků. Takto vzniklo 97 milionů m silné kon-

taminovaných a mineralizovaných technologických roztoků.

Podzemní loužení v cenomanském horizontu na ložisku

Stráž nemá samostatný hydraulický režim, ten je silné ovliv-

něn důlní těžbou. Výsledkem ovlivnění je vznik velkých obje-

mů roztoků rozptylu - 92 milionů m 3 mimo oblast vyluhovacích
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polí.

Zatímco prvé dva faktory jsou dány přírodními podmínka-

mi ložiska, ovlivnění hydraulického režimu podzemního vylu-

hování současné na stejném ložisku provozovanou hornickou

těžbou je dáno chybným koncepčním rozhodnutím tehdejšího ve-

dení uranového průmyslu.

Těžební a vtláčecí vrty jsou při průchodu turonským ho-

rizontem hermetizovány. Vlivem špatné hermetizace některých

dřívějších vrtů a proto, že tlaková hladina vody v cenomanu

je vyšší než turonská, došlo v prostoru vyluhovacích polí

k průniku technologických roztoků do turonské zvodné podél

nedokonale hermetizovaných vrtů a ke kontaminaci turonské

vody. Nedokonale hermetizované vrty jsou přetésňovány. V ob-

lasti vyluhovacích polí je kontaminováno cca

2 - 2 0 milionů m3turonské vody.

3. Složení technologických roztoků

Složení technologických roztoků je dáno množstvím po-

užitých chemikálií na loužení a množstvím látek, které pře-

šly rozpuštěním - loužením - do roztoku.

Celkem do konce roku 1990 bylo do podzemí vtlačeno:

kyselina sírová (100 %) 3 734 700 t

kyselina dusičná (100 % 270 050 t

čpavek (100 %) 102 900 t

kyselina fluorovodíková (100 %) 25 100 t

Rozdíl mezi vtlačeným množstvím a množstvím z bilance

z objemů roztoků o koncentrací síranů a amonných iontů

v roztocích je:

u síranů 7.11 %

u amonných iontů 15.89 % nižší než vtlačené množství.

Složeni technologických roztoků podzemního loužení,

roztoků rozptylu a kontaminované turonské vody je uvedeno

v tab. č. 1, 2 a 3.
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Tab. č. 1: Složení technologických roztoků, roztoků rozptylu
a kontaminovaných turonských vod

Prvek

PH
vodivost
redox
CHSKgj.
volna H-jSO/
Fe
AI
Ca
Mg
Na
K

SO* 2 +

N0 3~
F
RL
U
Th

Jednotka

_
mS/cm
m
mg/l
mg/1
mg/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

Technolo-
gický
roztok

< i
59

460
90

20 000
1 200
5 300

250
42
12
52

1 200
55 000

200
230

70 000
39.9
41.1

Roztok
rozptylu

2.45
3.4

475
38
0.17

120
350
114
19
7
5

150
2 700
< 200

17
4 760

8.3
0.115

Kontaminovaná
turonská voda

4. 30
2.1
-
-
-

1.3
49

200
16.3

-
-

199
1 494

184
9.2

2 266
0.276
0.121

Tab. č. 2: Složení technologických roztoků, roztoků rozptylu
a kontaminovaných turonských vod

Prvek

Zr
Ti
P
Ag
As
Ba
Be
Cd
Cr
Cu
Hg
Ni
Mn
Mo
Pb
Se
Zn
V

Jednotka

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/1
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

Technolo-
gický
roztok

3
2.8

87
< 0.01
13.6

< 1
0.88
0.36
10.6
2.17

< 0.005
22.2
10.6

< 1
0.2

< 1
43
12.1

Roztok
rozptylu

2
< 0.1

3.5
< 0.01

0.9
< 1
0.032
0.09
0.95
0.13

< 0.005
3.3
1.24

< 1
< 0.2
< 1

9.7
1.6

Kontaminovaná
turonská voda

< 0.02
-
-
-
-
-
0.067
0.017
-

0.046
0.001
0.69
8.7
-

0.034
-

1.22
0.050
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V tab. č. 1 a 2 jsou uvedené průměrné koncentrace da-
ných roztoků, u kontaminované trronské vody je uvedena ana-
lýza jednoho vzorku vody.

Objemové aktivity roztoků byly až na výjimky stan|vény

gamaspektrometricky. Vzorek pro měření byl připraven tak, že

po nadávkování Pb + 2 a Ba + 2 jako nosičů byl roztok neutrali-

zován na pH 7. Dojde k tvorbě sraženiny, na které jsou

zachyceny všechny radionuklidy z roztoku. Sraženina byla od-

dělena, vysušena a měřena jako pevný vzorek. Srážený objem

byl od 4 do 10 1.

Tab. č. 3: Objemová aktivita radionuklidů technologických
roztoků
radionumklidy stanovené gamaspsktroinetricky

unat 3

2 3 4Th
"°Th

Ra
210 p b
210pb2
210po2
231 p a

lVikC

2 2 3 R a

" 2 T h 3

2 2°Ra
220 T h
40 K

2 alfa5

Z beta5

Bq/1

Bq/1
Bq/1
Bq/1
Bq/1
Bq/1
Bq/1

Bq/1
Bq/1
Bq/1
Bq/1

Bq/1
Bq/1
Bq/1
Bq/1

Bq/1
Bq/1

Technolo-
gický
roztok

489

1 8704

1 560
2.81

44.0
46.0
0.80

< 2.5
cca 15

15.2
16.0

57.6
3.2

19.1
< 3.2

-
—

Roztok
rozptylu

107

2704

100
20. 3 1

19.8
19.4
0.45

< 0.7
< 1
12.9
12.4

0.47
0.7
0.9

< 0.8

-

Kontaminovaná
turonská voda

3.6

14.4 4

< 30
0.36 0.131

< 3.9
-
—

< 1.6
-

< 0.25
< 0.25

0.49
0.65
0.34

< 2

15.2
10.3

1 emanometrické stanovení
2 radiochemické stanovení
z aktivita vypočítaná z koncentrace
hodnota přepočítána ke dni odběru

5 dle ČSN
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Tab. č. 4: Objemová aktivita a koncentrace izotopu thoria
v technologickéin roztoku

Izotop

234 T h

2 5 T h
227 T h

228 T h

228 T h

Z

Bq/1

1 870
1 560

15.2
57.6
19.1

3 622

%

51.5
43.0
0.4
1 .6
0.5

100

g/i

2.18.10"12

2.04 10"6

1.33.10"14

1.42.10 2

6.28.10"11

1.42.10"2

%

< 0.01
0.02

< 0.01
99.98

< 0.01

100

Tab. č. 5: Objemová aktivita izotopu radia v roztocích

Izotop

223 R a

228 R a

2 2 8Ra

z

Technologický

Bq/1

2.8
16.0
3.2

?2.0

roztok

%

12.7
72.7
14.6

100

Roztoky

Bq/1

19.8
12.2
0.9

32.9

rozptylu

%

60.
37.
2.

100

2
1
7

Údaje tabulky č. 1 a 2 jsou uvedeny pro představu o slo-

žení roztoků podzemního loužení.

V tab. č. 3 jsou uvedeny objemové aktivity radionuklidů

roztoků podzemního vyluhování.

V tab. č. 4 udává objemovou aktivitu, koncentraci

a procentuální zastoupení jednotlivých izotopů thoria

v technologických roztocích a roztocích rozptylu.

Z hodnot tabulek č. 3 a 4 vyplývá, že aktivitu roztoku

podzemního loužení tvoří převážně izotopy thoria 2 3 4Th

a 2 3 0Th-

Při hodnocení vlivu těchto roztoků na možnou kontamina-

ci okolních vod je nutno věnovat pozornost izotopu 2 3 0Th

zejména pro jeho dlouhý poločas přeměny a pro jeho radioto-

xicitu (vychází z porovnání nejvyššího přípustného ročního

příjmu pro pracovníky se zářením, který u 2 3 0Th je 207 Bq

a u 2 2 6Ra 25160 Bq [4]).
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V tab. č. 5 je uvedena objemová aktivita a procentuální

zastoupené izotopu radia v roztocích podzemního vyluhování.

Objemová aktivita 2 2 3Ra v technologických roztocích předsta-

vuje více než 70 % izotopu radia.

V roztocích rozptylu převládá izotop 2 6Ra.

4. Závěr

V předložené práci chceme upozornit na specifičnost

roztoků podzemního vyluhování na ložisku Stráž. Dosud hlavní

pozornost byla věnována uranu a radiu. V roztocích podzemní-

ho vyluhování hlavní aktivitu tvoří izotopy 2 3 O x h a 2 3 4 T h .
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VLIV PŘIROZENÝCH RADIONUKLIDÚ Z PROCESŮ URANOVÉHO PRŮMYSLU

V OBLASTI DOLNÍ ROŽÍNKY NA SYSTÉMY HYDROSFÉRY

RNDr. Zdeněk Staněk VŮV TCH Praha, pobočka Brno

Naše brněnská pobočka se zabývá od roku I960' měřením
a vyhodnocováním přirozeného radioaktivního znečištění
z provozů uranových dolů v povrchových vodách řeky Svratky
a jejích přítoků, které jsou přímo ovlivňovány Nedvědičkou
a Loučkou.

V současné době převzal veškerou činnost i zodpovědnost

uranového průmyslu v oblasti Dolní Rozinky podnik DIAMO, od-

štěpný závod GEAM Dolní Rozinka.

1. Historie a začátek činnosti uranového průmyslu

Těžba uranové rudy v oblasti Dolní Rozinky byla zaháje-

na někdy v roce 1958. Naše pracoviště má první výsledky mě-

ření přirozeně radioaktivních látek v zatěžovaných povrcho-

vých tocích z říček Nedvédičky a Loučky z roku 1961

a z roku 1962 až do dnešní doby.

Řeka Svratka nad obcí Nedvědice a výše směrem k údolní

nádrži Vír nebyla nikdy dotčena provozem uranových dolů

s těžbou uranu nebo dokonce úpravou uranové rudy.

Proto veškeré výsledky přirozených radionuklidů v řece

Svratce nad přítokem Nedvědičky a v nádrži Vír jsou srovna-

telné s výsledky přirozených radionuklidů v tzv. nekontami-

novaných tocích.

Vliv důlních vod pro oba přítoky říček Nedvědičky

a Loučky byl v minulosti velmi výrazný,a to až do r. 1970.

Obě řeky až téměř do jejich ústí do řeky Svratky (Nedvědička

v městečku Nedvédice a Loučka v Předkláštéří u Tišnova) pře-

vyšovaly NPK (nejvyšší přípustné koncentrace) radia226

a uranu ve vodě. Snížení pod mezní hranici způsoboval až

tzv. zředbvací efekt řekou Svratkou.
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Rokem 1970 byly dány do provozu dekontaminační stanice

pro veškeré důlní odpadní vody z jednotlivých dolů i pro ce-

lé povodí řeky Nedvědičky a Loučky. V průběhu let 1970

a 1971 docházelo již ke snížení koncentrací uranu o více než

1 řád z hodnot 0.200 mg/l na 0.003 - 0.010 mg/1.

Uran v rozpuštěné formě přítomný v důlní vodě se zachy-

tí na iontoměničích typu Valion a dále se regeneruje z toho-

to katexu a získává jako diuranát dvojsodný.

Radium 226 je v dekontaminační stanici z důlních vod

vysráženo jako síran barnatoradnatý a po odfiltrování je je-

ho koncentrace v odtékající vodě až lOkrát nižší.

Vybudováním a uvedením do provozu těchto

dekontaminačních stanic se trvale snížily přísuny tzv.

Ra látek do řeky Svratky. Některé dekontaminační stanice

působí po zmodernizování v této oblasti dodnes.

2. Současná situace v oblasti Dolní Rozinky

Těžiště rozhodování a veškeré problémy včetně zodpověd-

nosti je řešit se přemístily na Okresní úřad životního pro-

středí ve Žďáru nad Sázavou.

Dnes i po některých útlumových akcích v oblasti je si-

tuace taková, že jsou v provozu dvě dekontaminační stanice.

Největší je na bývalém dole RI až RIII, která je v provozu

nepřetržitě na 3 směny a z ní vyčištěné důlní vody odtékají

do levostranného obtokového kanálu pod odkalištém DIAMA přes

tzv. vývařiště do řeky Nedvědičky. Na tuto dekontaminační

stanici má provozovatel rozhodnutí o vypouštění těchto vod

(mezní limity i bilanci), a to nejnovější z 19. 3. 1993.

Druhá dekontaminační stanice, která je v provozu

a z níž vyčištěné důlní vody odtékají do Bukovského potoka

a dále do říčky Loučky, je na dole Bukov. Rovněž zde jsou

novým rozhodnutím o vypouštění těchto vod do říčky Loučky ze

dne 19. 3. 1993 limitovány koncentrační a bilanční hodnoty

některých látek. Obě uvedeme v další kapitole.

V provozu zůstaly jen tyto dvě dekontaminační stanice,
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první pro řeku Nedvědičku, druhá pro řeku Loučku. Dekontami-

nační stanice na dole Olší byla pro útlumový program zrušena

a okolí obce haldového hospodářství bylo rekultivováno .

3. Metodika

3.1. Legislativa nezávislého sledování

OÚ životního prostředí ve Žďáru nad Sázavou si jako ob-

jednatel zadal u nás studii a odborný posudek a nezá-

vislou kontrolní činnost a provedení odběrů a analýzy

z vypouštěných důlních vod a zhodnocení kvality po-

vrchových vod, ovlivněných činností uranového průmyslu

v oblasti Dolní Rozinky a v okrese Žďár nad Sázavou.

Byla vypracována hospodářská smlouva s upřesněním čin-

ností, sledovaných komponent (kvalita a kvantita)

a 24-hod. slévaných odběrů s vyhodnocením vztahujícím

se na konkrétní období (jaro, léto, podzim, zima, ano-

mální a nízké vodní stavy včetně průtoků) mezi odběra-

telem, tj. OÚŽP ve Žďáru nad Sázavou a zhotovovatelem ,

tj. Výzkumným ústavem vodohospodářským T. G. Masaryka

Praha, pobočkou v Brně. Tato smlouva byla podepsána na

roky 1992 a 1993.

3.2. Metodika terénních odběrů

Časové provádění terénních odběrů bude čtyřikrát ročně,

a to jednak pro výpusti do řeky Nedvědičky (DS na Dolní

Rozince i vliv odkaliště Zlatkova i odkaliště DIAMA)

i řeky Loučky (DS Bukov) s přihlédnutím k průtokům na

těchto řekách.

Zachytit velmi nízké vodní stavy i extrémně vyšší vodní

stavy.

3.3. Metodika laboratorního zpracováni

V odebraných vzorcích, ať. již časové slévaných v rámci

24-hodinového odběru vzorků nebo bodových provést ana-
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lýzy těch radioaktivních nebo chemických látek, které

jsou stanoveny v uvedených rozhodnutích, která musí

provozovatel při výpustech z dekontaminačnich stanic

dodržet.

Z Ra-látek jsou to : R a 2 2 6 , uran přírodní, celková alfa

aktivita

Z chem. látek pak : nerozpuštěné a rozpuštěné látky

sírany SO 4

2~, chloridy Cl~, Ca ,

Mg 2 +

Ze spec. látek : PCB (polychlorované bifenyly

a těžké kovy Cu, Cd, Hg aj.)

Používat metod ke stanovení, které jsou zavedeny ve

VÚV, který vede a řídí všechny vodohospodářské organi-

zace a jednou ročně jsou podrobeny k akreditaci použi-

tých metod k těmto stanovením. Tato akreditace slouží

k oprávnění provádět analýzy a opravňuje ke správnosti

a přesnosti výsledků.

3.4. Roční zhodnoceni a závěry

V letošním roce probíhají terénní odběry vzorků jak

povrchových vod, tak na obou dekontaminačnich stanicích

v Dolní Rozince a v Bukově důlních vod vypouštěných do

recipientů. Je to vlastně nezávislá kontrola vypouště-

ných vyčištěných vod, které jsou odebírány vždy jako

vzorky slévané. V průběhu 24 hod. jsou odebírány

8 hod. jako vzorky slévané v časových 1 hod. interva-

lech, a to 8krát za sebou a jako takto slévané vyhodno-

ceny. Koncentrační hodnoty musí vykazovat podlimitní

údaje at již v Bq.l"1 nebo v mg.I" 1.

4. Závěry

Závěrečná zpráva za loňský rok 1992 byla předána objed-

nateli se všemi dosaženými výsledky včetně radia 226, uranu

a celkové alfa aktivity a ostatních komponent.

Protože však počátkem roku 1993 byla vydána nová roz-
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hodnutí o vypouštění vod ze stávajících dekontaminacnich

stanic na Dolní Rozince a na Bukově, mění se i podmínky pro

sledování a hodnocení.

Proto výsledky nejsou zde uzavřeny, budou až koncem ro-

ku 1993 projednány s objednavatelem, který musí dát souhlas

i pro publikaci výsledků. Dosažené výsledky budou sloužit

(v případě překročení koncentračních nebo bilančních limitů)

OÚ ŽP i pro případné finanční postihy vůči zodpovědným orga-

nizacím uranového průmyslu.
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MAPOVANÍ RADIOAKTIVNÍ KONTAMINACE V OKOLÍ VODNÍCH TOKŮ

LETECKOU GEOFYZIKOU

RNDr. Karel Dědáček, CSc. Geofyzika a.s. Brno

Letecké měření radioaktivity zemského povrchu provádí

v České republice již od roku 1957 a.s. Geofyzika v Brně

(dříve s.p., ještě dříve n.p. Geofyzika Brno). Měření je

součástí leteckého geofyzikálního průzkumu, při kterém je

současně detekováno magnetické pole a pole radioaktivity

zemského povrchu. V prvních letech se zjištovala úhrnná ra-

dioaktivita, po zavedení gamaspektrometrických metod byly

stanovovány jednotlivé hlavní přírodní radioaktivní prvky

v zemské kúře, tj. draslík, uran a thorium. Z měřených údajů

v jednotlivých energiových oknech spektra záření gama byly,

na základě cejchování gama spektrometru na přírodních objek-

tech o známé koncentraci radioaktivních prvků, vypočteny ob-

sahy v porocentech K, ppm U a ppm Th (1 ppm = 10~ 4 % ) . Vý-

sledky byly prezentovány jako mapy izolínií úhrnné aktivity

gama a koncentrací K, U, Th, případně dalších odvozených

a vypočtených údajů, jako napr. poměrů jednotlivých prvků

a pod., v různých měřítkách od 1 : 200000 do 1 : 10000 podle

požadavků odběratelů. Hlavním odběratelem těchto prací v mi-

nulých letech byl Český geologický ústav v Praze a výsledky

byly využívány v geologickém mapování a řešení geologické

problematiky.

Po černobylské jaderné havárii se projevila potřeba

stanovovat nejen přirozenou radioaktivitu, ale také přítom-

nost umělých radionuklidů. Proto byl v roce 1987 zakoupen

256-kanálový spektrometr gama GR-800D od firmy Exploranium

(Geometries) z Kanady. Detektorem spektrometru jsou scinti-

lační krystaly Nal(Tl) o objemu 33,6 litrů. Spektrometr

umožňuje měření energií v rozsahu 0,2 až 3,0 MeV

v 256 kanálech. Stabilita přístroje je zajišťována speciál-

ním interfejsem GR 700 s využitím píku přirozeného izotopu

K-40 bez vnitřního zdroje záření gama. Toto řešení umožňuje
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měřit v celém rozsahu energií záření gama, což je významné

zejména z hlediska prací v oboru životního prostředí. Můžeme

tedy určovat přirozené radioaktivní prvky K, U, Th a z umě-

lých radioniklidů je nyní vzhledem k poločasu rozpadu dete-

kovatelný již jen izotop Cs-137.

Letecká aparatura je instalována v letadle AN-2, přesná

lokalizace naměřených dat je zajišťována satelitním navigač-

ním systémem Pronav GPS-100 fy Gulf Coast Avionics,USA.

Měření se provádí z letadla letícího ve výšce cca 80 m

nad terénem rychlostí od 120 do 140 km/hod. V jednosekundo-

vých časových intervalech jsou registrovány hodnoty na úse-

cích profilů 35 až 40 m dlouhých. Měření se projektuje

a provádí po profilech vzdálených od sebe 250 m, což při

prostorovém úhlu detekce gama záření v uvedené výšce letu

zajišťuje získání informací spojité z celé měřené plochy.

Naměřená data přírodních radioaktivních prvků jsou pre-

zentována ve výše uvedených koncentracích, měření Cs-137 je

zpracováno analogicky, výsledky jsou prezentovány v plošné

aktivitě tohoto izotopu v jednotkách kBq/m2.

Získané výsledky lze dále použít k výpočtu a k sestave-

ní map sumárního dávkového příkonu záření gama ve vzduchu

v nGy/h a map sumárního příkonu efektivního dávkového ekvi-

valentu gama záření ze zemského povrchu (radiační zátěže

obyvatelstva) v nSv/h.

Měření v okně energie záření gama, které se standardně

používá ke stanovení koncentrace U, lze použít k orientační-

mu zjištění radioaktivní kontaminace izotopem Ra-226 v jed-

notkách Bq/kg.

Prezentace výsledků je opět možná v různých měřítkách

podle požadavku odběratelů a jejich využití směřuje do ob-

lasti zjišťování a hodnocení kontaminace životního prostře-

dí.

Informace pro oblast životního prostředí jsou patrné i

z dřívějších prací pro geologické mapování.

Při leteckém měření na Jindřichohradecko v roce 1989
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pro Český geologický ústav v Praze byla na středním toku

Lužnice mezi Chlumem u Třeboně a Veselím nad Lužnicí zazna-

menána zvýšená radioaktivita. Anomální hodnoty, především

Th, ale' i U, jsou vyvolány vysokými koncentracemi těžkých

minerálů (zirkon, apatit) v náplavových terasách této řeky.

Primární zdroj těchto minerálů se nalézá v horninách jižní

části Českého masívu (převážně na rakouském území), odkud

jsou z navětralých partií postupné vyplavovány. Kvalitní

štěrkopísky (s obsahem výše uvedených radioaktivních neros-

tů) jsou předmětem těžeb pro stavební účely (např. Suchdol

nad Lužnicí), a to zejména jako prostá betonářská surovina,

ale i pro výrobu panelů atd. Tyto materiály se zvýšenou ra-

dioaktivitou se tak mohou stát druhotnými zdroji radioakti-

vity ve stavbách z těchto stavebních hmot.

Snížení anomálního pole severně od Třeboně je způsobeno

jeho odstíněním rozsáhlou vodní plochou rybníka Rožmberk,

nikoliv absencí říční terasy s radioaktivními minerály.

Radioaktivní kontaminace řeky Ploučnice a jejich nápla-

vu v úseku Hamr u České Lípy - česká Lípa byla letecky měře-

na na objednávku s.p. MEGA ve Stráži pod Ralskem v roce

1991. Rozsah této radioaktivní kontaminace, způsobené akti-

vitami uranového průmyslu, je z leteckého měření dobře patr-

ný. Maximální hodnoty radioaktivity v náplavech řeky jsou

jižně od Mimoně, kde řeka výrazně meandruje a tím intenzivně

akumuluje nesené nečistoty.

V této souvislosti je vhodné upozornit na nezanedbatel-

né radioaktivní znečištění manipulací s radioaktivními mate-

riály a jejich odpady. Tyto anomálie jsou dobře detekovatel-

né leteckými metodami, ale jsou často zjišťovány při průzku-

mech s jiným zaměřením celkem náhodně.

Při mapování pro Český geologický ústav v Praze byla

zjištěna výrazná liniová anomálie na dálničním tělese mezi

Dobříší, Mníškem pod Brdy a Řitkou. Tato radioaktivní konta-

minace, kde hodnoty záření gama jsou o dva řády vyšší, než

jsou obvyklé hodnoty v horninách, má původ v použitém mate-

riálu z hald příbramských uranových dolů. Podobná situace je

patrná i v jiných oblastech České republiky, kde byl ke sta-
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vebním účelům a terénním úpravám použit tzv. hlušinový hal-

dový materiál z uranových dolů. Radioaktivní anomálie jsou

jasně patrné přímo v obcích středočeské oblasti a jsou způ-

sobené využíváním haldované hlušiny uranových dolů ke sta-

vební činnosti. Toto nebezpečí rozšiřování radioaktivní kon-

taminace hrozí i v dalších oblastech, např. využíváním hald

a elektrárenských popílků z výsypek tepelných elektráren

v severních Čechách, kde je spalováno uhlí ze severočeských

uhelných pánví, které obsahuje zvýšené koncentrace uranu.

Letecké geofyzikální měření je rychlou a efektivní va-

riantou použití geofyzikálních metod v ochraně životního

prostředí- Naměřená data nelze získat na velkých plochách

v přijatelné době jiným způsobem, navíc odpadá problematika

vstupů na pozemky, poškození zemědělských kultur, vstupů na

odkaliště a jejich okolí a do jiných nepřístupných prostor,

odpadá i problematika náhrad škod při pozemních pracech.

Práce s výše uvedenou metodikou zajišťující získání in-

formací spojitě z celé zkoumané oblasti, lze na ploše

100 km 2 provést za 1 až 2 letové dny, zpracování je záleži-

tostí několika dalších dnů. Cena tohoto měření a zpracování

dat, včetně pronájmu letadla, v uvedené ploše 100 km 2 je ny-

ní v roce 1993 asi 230 000 Kč, včetně dané z přidané hodno-

ty.

Výsledky leteckého geofyzikálního průzkumu tak mohou

efektivně přispět k získání informací o radiační situaci

zkoumaného území a k regionálnímu posouzení radioaktivní

kontaminace životního prostředí.
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EMPOS spol.s r.o.
Rostislavova 13, 140 00 Praha 4

Tel: 692 50 80, 692 50 84, 692 41 39 Fax : 692 50 84

1. Nabízíme servis na přístroje jaderné techniky vyrobené v tuzemsku podniky Te-Vl'PJ'ľ
Přemýšleni, Te-Liberee, Te-Vráble.

2/ Nabí/ime servis na přístroje jaderné techniky dovezené / Polska, SRN (bývalé NDR),
Maďarska. Servis zajistíme dle dohody interně nebo externě.

3/ Nabí/ime noxou řadu přístrojů :
JK.\ 1100 :

MC 2256 :
MC 1256 :

jednokanálový spektrometr s volbou diferenčního a integrálního
měření, výstup na tiskárnu, možnost připojeni všech sond s
jednožilovým napájením bez proudového omezení.

jedno- nebo dvoukanálový spektrometr řízený mikroprocesorem
s grafickým displejem, výstup na tiskárnu a počítač, možnost
připojení všech sciulilaenieh spektrometriekýeh sond s
jednožilovým napájením.

Indikátory zářeni: detektory y a P záření povrehové kontaminace pracovních ploch.
gama : ľTR 11G, GI3 osob pohybujících se v blízkosti zdroje záření, indikace LCD
beta : 1TR lili displej a zvuková, citlivost 50keV.

TliS 101 :

FOTAN:

RM- 1 :

souprava pro měření radonu ve vodách pomocí ionizační komory,
vyhodnocovaná elektrometrem.

souprava pro měření obsahu těžkých kovu (Zn, Cu, Fe, Cr r t ,Cn)
v odpadních vodách.

syslém měřeni objemné aktivity radonu v ovzduší, integrální
měření s dobou integrace od několika hodin až do několika dnu.

4/ Dodáváme rovněž měřící komůrky pro měření radonu : DS 401, 404, NaJTI krystaly
CiM trubice ze SNS a SNR (fa.Vaeu'ľee), scintilační sondy, ionizační komory a pod.



ARS BRNO
spol. s r.o.

AQUA RADON SERVIS BRNO
SPECIALIZOVANÝ PODNIK

zajištující inženýrsko - servisní a montážní činnost ve vodárenských provozech a
v oblasti individuálního zásobování obyvatelstva pitnou vodou.

Specializací podniku ARS BRNO je odstraňování kontaminace podzemních
zdrojů pitné vody a vodovodů přírodním radioizotopem Radon - 222.

ARS BRNO, sro ZAJIŠŤUJE

1. Vzorkování a proměřování objem, aktivity radioizotopu Rn - 222 (-radon)
ve zdrojích pitné vody a vodovodech.

2. Technické návrhy odpovídajících aeračních technologií na odvětrání
radonu z vody.

3. Výrobu a dodávky speciálních zařízení na odstraňování radonu a
dalších plynných složek z vody.

4. Kompletní dodávky odradonovacích technologií včetně montáže,
uvedení do zkušebního provozu, zpracování provozních pokynů a
dokladování účinnosti zařízení expertizou KHS Brno.

5. Provádění údržby, oprav a rozšíření stávajících vodárenských zařízení.

Sídlo organizace :
ARS Brno, s r.o., Soběšická 151, 638 01 BRNO, tel.: (05) 52 71 41 /145
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