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POZAĎOVÉ KONCENTRACE TRITIA V POVRCHOVÝCH VODÁCH
PŘED SPUSTENÍM JADERNÉ ELEKTRÁRNY TEMELÍN

Milan Tomášek,'1 Ludmila Wilhelmová

1. Úvod

Po zahájení provozu se jaderná elektrárna Temelín (JETE) stane významným lokálním zdrojem
kontaminace životního prostředí tritiem. Převážná část produkovaného tritia (cca 40 TBq za rok) bude
vypouštěna s odpadními vodami do Vltavy a jen menší část do ovzduší [2]. Na kontaminaci životního prostředí
v okolí JETE se bude vedle tritia uvolňovaného při jejím provozu podílet i tritium z globálních zdrojů
(přirozené pozadí, zkoušky jaderných zbraní) i blízkých lokálních zdrojů (okolní JE, závody na přepracování
paliva, technologie a výrobky využívající tritium a pod.). Aby bylo možné, zejména ve vzdálenějším okolí,
odlišit příspěvek JETE, bylo v roce 1991 zahájeno s podporou GA AV ČR (grant č. 33503 a 3048506)
monitorování tritia se záměrem stanovit dlouhodobý trend a rozsah fluktuací jeho objemové aktivity. Pozornost
byla zaměřena na radiologicky nejzávažnější formu tritia - tritiovanou vodu. Soubor analyzovaných vzorků
zahrnuje vedle povrchových vod i srážky a vzdušnou vlhkost.

V tomto sdělení jsou shrnuty výsledky stanovení tritia v povrchových vodách za období 1991-1996.

2. Odběr vzorků a měření

Vzorky vody z Vltavy, která je významným vodárenským tokem, byly odebírány pod zaústěním
odpadního kanálu JETE (Hladná) a dále na vstupu do pražské vodárny (Podolí). Vedle toho byly odebírány
vzorky z místních toků v lokalitě výstavby JETE (Temelínský potok, Palečkův potok, Strouha), které mohou být
kontaminovány splachy po kondenzaci plynných výpustí elektrárny.

Vzorky byly odebírány standartním způsobem v měsíčních intervalech. Z každého vzorku byly pro
měření aktivity tritia dle ČSN 757635 [1] připraveny dva paralelní vzorky. Aktivita tritia byla měřena
scintilačnim spektrometrem Tri-Carb 1050 za optimalizovaných podmínek [5], které jsou uvedeny v tabulce 1.

3. Výsledky a diskuse

Pro ilustraci jsou na obr. 1 uvedeny výsledky dlouhodobého monitorování objemové aktivity tritia ve
Vltavě. Vedle naměřených hodnot jsou dále uvedeny klouzavé průměry s periodou 6 měsíců. Přes značné
rozpětí naměřených hodnot dané vysokou relativní chybou použité metody je z obrázku zřejmý sezónní chod a
postupný pokles aktivity tritia ve sledovaném období. Výsledky pro potoky v lokalitě JETE mají obdobný
charakter. Maxima jsou obvykle zaznamenána v letních měsících a odpovídají charakteristickým sezónním
změnám koncentrace tritia ve srážkách a vzdušné vlhkosti v severní mírné klimatické zóně [4].

Dlouhodobý trend koncentrace tritia je lépe patrný z obr. 2, na kterém jsou uvedeny průměrné roční
hodnoty pro potoky z okolí JETE. Z exponenciální regrese, vyznačené souvislou čarou, byl vypočten poločas
poklesu aktivity tritia 8,1 roku. Obdobný poločas vypočtený na základě měření ve Vltavě je 7,4 roku.
V předchozím období 1963-92 byl stanoven poločas poklesu aktivity v povrchových vodách ČR cca 5 roků [3].

Pozorovaný pokles koncentrace tritia naznačuje, že kontaminace životního prostředí tímto
radionuklidem je stále významně ovlivňována rezidui z atmosférických testů jaderných zbraní. S tím, jak se
úroveň tritia bude přibližovat k rovnovážné hodnotě z jeho přirozených zdrojů, pro zeměpisnou šířku ČR asi
0,6 Bq.ľ1. lze očekávat, že poločas poklesu aktivity tritia v životním prostředí se bude dále prodlužoval.

' Ing. Milan Tomáiek. Ústav jaderné fyziky AV ČR, oddileni dozimetrie žárem. Na Truhlářů- 3W4. 180 86 Vrahu 8, tel. 420 2 66311783,
fax 420 2 823344
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Tabulka I. Podmínkv měření aktivity tritia

Scintilátor

Kyvety

Scintilační koktej]

Doba měření vzorku

Doba měření pozadí

Energetická diskriminace

Pozadí

Účinnost detekce

Minimální detekovatelná aktivita

Pico-Fluor LLT (Packard)

skleněné, snížený obsah K

10 ml scintilátoru + 10 ml vody

14 x 100 nebo 28 x 100 minut

140 x 100 minut

(0,5 - 3,5) keV

2,3 - 2,4 cpm

18-20%

0,7 nebo 0,9 Bq.ľ
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Obr. 1. Objemová aktivita tritia ve vzorcicli vody: I 'Itavy.
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Obr. 2. Dlouhodobý trend objemové aktivity tritia v potocích z okolí JETE.
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