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Atmosféra, biosféra i zem obsahuje rádioaktívne látky

„Každá padajúca dažďová kvapka, či vločka snehu znáša k zemi niečo rádioaktívne, aj každý list a
steblo trávy je pokryté neviditeľným nánosom rádioaktívnych látok."

Sir Ernest Rutherford

Prvá konferencia „Rádioaktivita a životné prostredie" sa konala v dňoch 21.-22. októbra 1997.
Od tejto doby boli získané nové poznatky o rádioaktivite, nové skúsenosti, boli ukončené nové
výskumné a prieskumné polohy dotýkajúce sa predmetnej problematiky. Preto, ale i na základe
záverov z I. konferencie sa koná II. konferencia s medzinárodnou účasťou „Rádioaktivita v životnom
prostredí"-

Konferencia je organizovaná pod záštitou ministra životného prostredia Slovenskej republiky
prof. RNDr. László Miklósza, DrSc.
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Organizačný výbor a všetci, ktorí sa pričinili o realizáciu konferencie si želajú, aby nové poznat-
ky z prednášok, posterov a diskusie prispeli k zvýšeniu environmentálnych poznatkov, k uplatneniu
princípu trvale udržateľného rozvoja a zlepšenia životného prostredia.

Spišská Nová Ves, 17.-18. mája 2000
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PRIHOVOR MINISTRA ZIVOTNEHOJPROSTREDIA SR

László Miklós
SK00K0175

Jednou z hlavných priorít MZP SR je zvyšovanie ekologického vedomia a zásadné zlepšenie
styku s verejnosťou ako aj jej informovanosť. Forma, akou sa to uskutočňuje, má mnoho podôb. Preto
je možné len uvítať konferenciu „Rádioaktivita a životné prostredie", ktorá má okrem výmeny skúse-
ností medzi odborníkmi pracujúcimi v odbore rádioaktivity i úlohu pravdivej informácie odbornej i
laickej verejnosti o výsledkoch, nových poznatkoch i pokroku v poznaní jednej zo zložiek životného
prostredia —rádioaktivity.

Je potrebné si uvedomiť, že človek je a vždy zostane súčasťou prírody, preto všetky zmeny,
ktoré sú v prírode robené, sa prevažne nepriaznivo odrážajú v životnom prostredí. Preto kvalita
životného prostredia sa stáva limitným faktorom samotnej existencie ľudstva. Pre zlepšenie
životného prostredia v globálnej sfére boli i v SR prijaté dokumenty Agendy 21 z Konferencie OSN o
životnom prostredí a rozvoji. Na ňu priamo nadväzuje i Stratégia, zásady a priority štátnej environ-
mentálnej politiky, ktorá bola schválená NR SR v roku 1993 a Národný environmentálny akčný
program z roku 1996 a jeho aktualizácia. V roku 2000 s podporou rozvojového programu OSN bude
vypracovaná Národná stratégia trvalo udržateľného rozvoja SR, ktorá bude zameraná hlavne na
rozvoj a zlepšenie ekonomických, sociálnych, environmentálnych a inštitucionálnych ukazovateľov
trvalo udržateľného rozvoja.

Súčasťou integrácie Slovenska do EÚ je jej integrácia v oblasti životného prostredia. I keď sú
naše environmentálne legislatívne normy porovnateľné s normami EU, predsa ich implementácia
prinesie sprísnenie noriem, ale i ich praktické uplatňovanie, čo bude mať za následok i personálne a
materiálne posilnenie inštitúcií, ktoré pôsobia v oblasti životného prostredia. Aby to bolo možné, bude
i EÚ formou technickej pomoci cez projekty ISPA, PHARE a SAPARD pomáhať pri realizácii
konkrétnych opatrení.

V súvislosti s environmentálnym rizikovým faktorom v oblasti radiácie a jadrovej bezpečnosti
boli prijaté SR nasledujúce dohovory:

- Dohovor o jadrovej bezpečnosti (Viedeň, 1993) od 24. októbra 1996,
- Dohovor o občianskoprávnej zodpovednosti za škody spôsobené jadrovou udalosťou (Viedeň,

1963) od 7. júna 1995,
- Dohovor o včasnom oznamovaní jadrovej havárie (Viedeň, 1986) od 27. októbra 1986,
- Dohovor o pomoci v prípade jadrovej havárie alebo rádiologického nebezpečenstva (Viedeň,

1986) od 4. septembra 1988,
- Dohovor o zabezpečení ochrany jadrového materiálu (Viedeň - New York, 1980) od 8.2.1987,
- Dohovor o občianskoprávnej zodpovednosti v oblasti jadrovej energie (Paríž, 1960) v znení

protokolu k aplikácii Viedenského dohovoru a Parížskeho dohovoru od 7. júna 1995,
- Dohovor o ochrane pracovníkov pred ionizujúcim žiarením (Ženeva, 1960) od 21. januára 1965.

Slovensko pristúpilo aj k zmluve o zákaze pokusov s jadrovými zbraňami (Moskva, 1993), k
zmluve o zákaze umiestňovania jadrových zbraní a iných zbraní hromadného ničenia (Londýn, Mosk-
va, Washington, 1971) a k zmluve o nešírení jadrových zbraní (Londýn, Moskva, Washington, 1968).

Radiačná situácia Slovenska je zabezpečená Slovenským ústredím radiačnej monitorovacej
siete a Slovenským hydrometeorologickým ústavom.

V štádiu rozpracovanosti sú úlohy na úprave a uskladňovaní rádioaktívnych odpadov
(Republikové úložisko rádioaktívnych odpadov - RÚ RAO Mochovce), ako i na vyhľadávanie
vhodných geologických štruktúr pre hlbinné úložisko rádioaktívnych odpadov (HU RAO).

MŽP SR z hľadiska rádioaktivity a jej dopadu na životné prostredie urobilo v minulých rokoch
pokrok. Je však potrebné i naďalej zaoberať sa týmto nepriaznivým faktorom pre životné prostredie,
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výsledky, poznatky i medzinárodné skúsenosti využiť pre dopracovanie legislatívnych noriem v tejto
oblasti a tým i účinnej ochrany zdravia obyvateľstva.

Sekciou geológie a prírodných zdrojov MZP SR sú rozpracované úlohy súvisiace s hodnotením
prírodnej a umelej rádioaktivity na území Slovenska.

V poslednom období bolo ukončené záverečnou správou mapovanie umelej rádioaktivity cézia-
137 Slovenskej republiky v mierke 1:200 000.

Výsledky týchto prác pomáhajú pri informovanosti obyvateľstva, štátnej správy, zdravotníc-
kych orgánov, ako i výskumných ústavov, škôl a celej odbornej verejnosti o stave rádioaktivity tak
prírodnej, ako i umelej, o radóne, jeho prenose a prenikaní do uzavretých priestorov budov, o vzťahu
rádioaktivita - životné prostredie — človek, o legislatíve v tejto oblasti, ale i o ďalších aspektoch
problému rádioaktivity.

Verím, že nové poznatky, ktoré boli získané v tomto odbore od L konferencie, budú s plnou
vážnosťou prejednávané a diskutované na tejto konferencii, že vo vzájomnej diskusii vzniknú návrhy
a podnety pre ďalší kvalitatívny posun vzťahu rádioaktivita a životné prostredie, čo je i názvom
konferencie.

Chcem Vás ubezpečiť, že pokladám prácu všetkých, ktorí pracujú v odbore rádioaktivity za
významnú, pretože rozvíja objektívne poznanie rádioaktivity, ako jedného z vážnych faktorov
životného prostredia.

Želám tomuto podujatiu úspešný priebeh, prezentáciu zaujímavých výsledkov a dobrú
spoluprácu MZP SE so všetkými organizáciami a orgánmi zúčastnenými na tejto konferencii.

Všetkým účastníkom želám príjemné pracovné prostredie, veľa tvorivých podnetov z prednášok
a nadväzujúcej odbornej diskusie.
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RIEŠENÉ ÚLOHY A HLAVNÉ VÝSLEDKY V OBLASTI
PRÍRODNEJ A UMELEJ RÁDIOAKTIVITY

Ladislav Andor, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Jozef Daniel, URANPRES, s.r.o., Fraňa Kráľa 2, Spišská Nová Ves

Peter Hanas, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Poznanie, ochrana a tvorba životného prostredia je jedným zo základných problémov ľudstva.
Preto v dnešnej ekonomicky náročnej dobe ešte viac ako v minulosti je potrebný komplexný prístup
k riešeniu ekologických problémov, pričom geológia má nezastupitelné postavenie. Vyplýva to z toho,
že prírodné prostredie je determinované geologickým prostredím. Geologický výskum a prieskum
priamo, alebo nepriamo vplýva na stav poznatkov o životnom prostredí.

Pre riešenie najaktuálnejších problémov poznania, ochrany a tvorby životného prostredia sa
zameral ucelený geologický projekt, aby sa využili staršie poznatky i nové merania o stave
geologického prostredia a aby výsledky boli dané v súbornej a ucelenej forme. V roku 1990 bol
spracovaný projekt „Výskum geologických faktorov životného prostredia Slovenska" (VRANA ET AL.,
1990). Jedná sa o spracovanie tak dôležitých oblastí životného prostredia, akými sú podzemné vody,
riečne sedimenty, pôdy, lesná biomasa, horniny a rádioaktivita. Jednotlivé zložky boli postupne
vydávané vo forme geochemických atlasov. Týmito atlasmi sa významne prispieva k objektívnemu
stupňu posúdenia stavu geologického prostredia, ktoré sú v súhrnnej podobe a forme využívané
laickou i odbornou verejnosťou. Je potrebné zdôrazniť, že spracovaním geochemických atlasov sa
Slovensko zaraďuje medzi najvyspelejšie krajiny, pokiaľ sa jedná o poznanie geológie územia a
životného prostredia Slovenska.

Prvé práce súvisiace s meraním prírodnej rádioaktivity boli na území Slovenska robené v rámci
výskumu, prieskumu a ťažby uránových rúd v roku 1947 Revíznou skupinou Jáchymovských baní, od
roku 1960 samostatným závodom Uránový prieskum, závod IX Spišská Nová Ves. Do roku 1990
radiometrickými metódami bolo Slovensko pokryté nasledovne:

aerogamaprieskum 72 %
autogama prieskum 16 %
povrchová rádiometria 11 %

Je však potrebné povedať, že merania boli robené v rôznych obdobiach, rôznymi prieskumnými
metódami, celým súborom rôznych prístrojov, teda i s rôznou presnosťou.

Práce súvisiace s meraním prírodnej rádioaktivity z titulu životného prostredia boli robené od
roku 1990. Prvé práce boli zamerané na meranie objemovej aktivity radónu a s tým súvisiace
radonové riziko (ČÍŽEK- SMOLAŘOVA, 1992).

V roku 1991 bol spracovaný projekt a v roku 1999 záverečná správa „Geologické faktory
životného prostredia —prírodná rádioaktivita (DANIEL ET AL., 1999), ktorej cieľom bolo:

- Spracovanie geochemického atlasu prírodnej rádioaktivity.
- Geochemicko-ekologické mapovanie prírodnej rádioaktivity Slovenska 1:200 000.
- Súbor regionálnych máp geofaktorov životného prostredia v mierke 1:50 000 pre hodnotené

regióny Horná Nitra, Nízke Tatry, Starohorské vrchy, Bystrická vrchovina a Cierťaž,
Hornádska kotlina a východná časť Slovenského rudohoria, Košická kotlina, Slánské vrchy,
Žiarska kotlina a banskoštiavnická oblasť, Malá Fatra a časť priľahlých kotlín. Jednalo sa o
mapy prirodzenej rádioaktivity hornín a vôd a radonového rizika.

- Zmenou projektu č. 3 boli spracované mapy rádioaktívnych Cs-137 Slovenska v mierke
1:200000.

Z výsledkov prác zo 78 000 meraných hodnôt, zo štatistického spracovania súborov, jednotlivé
zložky prírodnej rádioaktivity je možné hodnotiť nasledovnými priemernými hodnotami:

SK00K0176



II. ročník konferencie Rádioaktivita v životnom prostredí - Spišská Nová Ves 2000

draslík (K) 1,6 %
urán (eU) 3,3 ppm
tórium (eTh) 9,4 ppm
pomery Th/U 2,8
Th/K 5,8
U/K 2,1
urán celkove (elít) 12,4 ur
dávkový príkon (Da) 63,3 nGy.li-1

Počítaný dávkový príkon z kozmického žiarenia je pre územie Slovenska je 44,3 nGy.h-1.
Hodnoty prírodnej rádioaktivity hornín a vôd zodpovedajú zložitej geologickej a geotektonickej

stavbe územia Slovenskej republiky, odzrkadľujú rôznorodosť geologického podložia.
Porovnanie prírodnej rádioaktivity s údajmi z iných štátov nie je ľahké. Komplikuje ho malá

dostupnosť výsledkov a rozdielna metodika meraní. Dá sa to urobiť len prostredníctvom dávkového
príkonu. Ak by sa zoradilo 26 štátov, z ktorých sú k dispozícii údaje o dávkovom príkone hornín, do
stupnice od najnižšieho dávkového príkonu po najvyšší, bolo by Slovensko na 19. mieste (63,3
nGy.li-1>. Najnižší dávkový príkon má Poľsko (40 nGy.br1), najvyšší Švédsko a Rumunsko (80, resp. 81
nGy.li-1). Meranie Cs-137 bolo robené na 5000 bodoch s priemernou hodnotou 2200 Bq.m-2, čo
predstavuje priemerný dávkový príkon 3,5 nGy.h-1.

V rámci úlohy ,JRádiohydrochemické vzorkovanie Slovenska (LUČIVJANSKÝ, 1997) bola skúma-
ná prírodná rádioaktivita vôd, a to ovzorkovaním a laboratórnym meraním 5699 vzoriek podzemných
vôd, 243 minerálnych a termálnych vôd a 276 povrchových vôd.

Priemerné hodnoty koncentrácie Unat objemovej aktivity 2 2 6Ra a 2 2 2Rn v obyčajných
podzemných vodách Slovenska sú v tab. č. 1.

Tabuľka č. 1

Aritmetický priemer
Geometrický priemer
Medián

Koncentrácia Unat
(mg.l-1)

0,0034
0,0027
0,003

Objemová aktivita
2 2 6Ra (Bq.l-1)

0,048
0,035
0,039

Objemová aktivita
2 2 2Rn (Bq.l-1)

15,51
9,91
9,75

Postupne boh, resp. sú spracované mapy geofaktorov životného prostredia 1:50 000, ktorých
súčasťou sú i mapy prírodnej rádioaktivity hornín, vôd a radonového rizika. Jedná sa o oblasti: Levice
— Mochovce, Košice, Bratislava, Jelšava — Lubeník — Hnúšťa, Stredné Považie, Galanta, severná časť
okresu Levice, Povodie Slanej, Vysoké Tatry, Ružomberok - Liptovský Mikuláš, Banská Bystrica -
Zvolen; Kysuce.

Radonové riziko bolo a je hodnotené vo vybraných mestách a obciach. Rádioaktivita dnových
sedimentov bola hodnotená v rámci úlohy: „Zhodnotenie obsahu rádionuklidov a celkovej
rádioaktivity dnových sedimentov — severného Slovenska".

Práce súvisiace s prieskumom a ťažbou rádioaktívnych surovín je spracovávaná v úlohe
„Revízne a ukončujúce práce na rádioaktívne suroviny". V spolupráci MŽP SR a PHARE sa rieši
úloha „Revitalizácia po uránovej činnosti na území SR" (AEA Technology Velká Británia, Koral,
s.r.o., Spišská Nová Ves, URANPRES, s.r.o. Spišská Nová Ves).

Vymenované boli len hlavné úlohy, ktoré majú súvis s prírodnou rádioaktivitou. Je potrebné,
aby v súlade s našimi ambíciami pre vstup do európskych štruktúr sme uplatňovali i medzinárodné
normy súvisiace s rádioaktivitou, aby sme sa plnoprávne a bez výhrad stali v krátkom čase členmi
týchto štruktúr.
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PRÍRODNÉ ZDROJE ŽIARENIA A ICH ZOHĽADNENIE V
SYSTÉME RADIAČNEJ OCHRANY

Denisa Nikodémova, Ústav preventívnej a klinickej medicíny, Bratislava
Marek Futas, Štátny zdravotný ústav SR, Bratislava

Úvod SK00K0177

Veľká časť prírodných zdrojov žiarenia sa v životnom a pracovnom prostredí vyskytuje
„náhodne" a s nepredvídavými výkyvmi (napr. výškovo závislé kozmické žiarenie alebo geologickými
formáciami určený obsah rádionuklidov v pôde). V dôsledku toho nemožno na prírodné zdroje
žiarenia obecne aplikovať legislatívne opatrenia radiačnej ochrany, ktorým podlieha plánované
využívanie umelých zdrojov žiarenia (napr. princíp zdôvodnenia). Rozdielny postup hodnotenia rizika
pri expozícii umelými a prírodnými zdrojmi žiarenia vychádza z rozhodnutia o tom, do akej miery je
možné zníženie expozície bez narušenia normálnych životných a pracovných podmienok.
Zakomponovanie ožiarenia prírodnými zdrojmi do systému radiačnej ochrany je preto zamerané na
pevné stanovenie akceptačných úrovní, ktoré sú tolerovateľné.

Zdroje prírodného žiarenia sú obecne definované ako zdroje ionizujúceho žiarenia,
terestriálneho a kozmického pôvodu. Pri diskuzii o pravidlách radiačnej ochrany je potrebné
rozlišovať medzi nasledovnými spôsobmi expozície:

ožiarenie radónom v pobytových priestoroch,
ožiarenie na pracoviskách, kde sú zdroje prírodného žiarenia prítomné, ale nie sú využívané k
práci (napr. posádky lietadiel),
chronické ožiarenie obyvateľstva v dôsledku zbytkovej kontaminácie z predošlých aktivít ľudstva
v čase, keď ešte nebola účinná ochrana pred žiarením,
expozícia na tých pracoviskách, kde sa prírodné zdroje žiarenia a ich vlastnosti využívajú,
ožiarenie obyvateľstva spojené s používaním materiálov so zvýšeným obsahom prírodných
rádionuklidov a
ožiarenie prírodným žiarením, ktoré je natolko nízke, že ho možno vylúčiť z kontroly
(rádionuklidy v ľudskom tele, kozmické žiarenie pri povrchu zeme, a pod.).

Pretože dominantným zdrojom radiačnej záťaže populácie z prírodných zdrojov žiarenia je
inhalácia radónu a jeho produktov premeny, je jednotné presadzovanie požiadaviek na obmedzovanie
ožiarenia z radónu do národného zákonodarstva progresívnym trendom nielen v Európe, ale i v
celosvetovom merítku.

V rámci projektu EU pod názvom ERRICCA boli v rokoch 1998-1999 zhromaždené údaje o
legislatívnych opatreniach pre prírodné zdroje žiarenia v rôznych krajinách sveta. Na tejto štúdii
participovalo 15 členských štátov EU, 17 štátov ktoré nie sú členmi EU (vrátane SR) a 10 krajín
mimo európskych (EU projekt CT 96-0064). V príspevku uvedieme výsledky tejto zaujímavej analýzy
a obecné trendy pri obmedzovaní rizika z prírodných zdrojov žiarenia.

Odporúčania Medzinárodnej komisie pre rádiologickú ochranu (ICRP) a Európsku úniu,
týkajúce sa ochrany pred ožiarením radónom.

Prvé indikácie, že radón a jeho dcérske produkty môžu spôsobovať zdravotnú újmu, pochádzajú
už z 20-tych rokov tohto storočia. BĚHOUNEK (1927) vyslovil domnienku, že plynný radón môže byť
určujúcim faktorom nárastu úmrtí na pľúcne ochorenia baníkov. V r. 1941 ustanovila Komisia pre
rádiologickú ochranu v USA maximálne prípustnú koncentráciu (MPC) (EOAR =370 Bq.nr3) pre
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profesionálnu expozíciu (40 h/týždeň). V roku 1959 ICRP odporúča MPC pre radón v pracovných
priestoroch 111 000 Bq.trr' pre 40 h/týždeň (ICRP 2, 1959).

V roku 1985 ICRP určila priemernú ekvivalentnú objemovú aktivitu radónu 1800 Bq.m : ! pre
prácu 2000 h ročne v podzemí (ICRP 47, 1985).

V odporúčaní ICRP 39 (1983) sa deklaruje rozlišovanie medzi existujúcou situáciou zvýšeného
ožiarenia radenom, kde akékoľvek ochranné opatrenia sú de facto nápravné protiopatrenia a
budúcimi situáciami, ktoré sú predmetom regulácie pri plánovaní a výstavbe. Tento dokument
odporúča rozumné zásahové úrovne EOAR = 200 Bq.nv3 pre existujúce stavby a EOAR = 100 Bq.nr3

pre novú výstavbu, prijať do národných legislatívnych úprav.
Publikácia ICRP 65 (1993) je plne venovaná ochrane pred radónom 222 v pobytových

priestoroch a na pracoviskách. Oproti predošlým odporúčaniam prináša nasledovné zmeny :
odporúčaný koeficient rovnováhy sa zmenil z 0.5 na 0.4,
bol zavedený konverzný faktor 5 mSv/rok (efektívna dávka), pri zásahovej úrovni 200 Bq.nr3

radónu, resp. 80 Bq.nr3 dcérskych produktov radónu,
bolo odporúčané iné poradie ozdravných opatrení, ako sa používa zatiaľ u nás. Je to
predovšetkým podtlakové riešenie v podloží domov, pretože utesňovanie základov (včítane bariér
a náterov) nie je dosť spoľahlivé a vetranie ( s prehrievaním prípadne chladením) je prevádzkovo
nákladné,
bol zavedený pojem rizikové územie (radon-prone area) definované ako také územie, kde vo viac
ako lpercente bytového fondu je prekročená zásahová úroveň.

Európska komisia v roku 1997 doplnila direktívu 96/29 (EURATOM 1996), obsahujúcu
základné štandardy bezpečnosti pre ochranu zdravia pred ionizujúcim žiarením, o špeciálne
opatrenia pre ožiarenie od prírodných zdrojov žiarenia (oddiel VII). Materiál uvádza podrobný návod
na usmerňovanie ožiarenia od prírodných zdrojov žiarenia, ku ktorému dochádza pri pracovných
činnostiach.

Výsledky dotazníkovej akcie EU

S ohľadom na skutočnosť, že proces prenášania medzinárodných odporúčaní do národných
zákonodárstiev nie je jednoduchý, bola ustanovená komisia EU, ktorá zmapovala súčasnú situáciu v
rôznych krajinách sveta. V decembri 1997 bolo rozoslaných 57 dotazníkov, z ktorých sa vrátilo 42 z
nasledovných krajín:

Členské štáty EU: Rakúsko, Belgicko, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Írsko,
Taliansko, Luxembursko, Holandsko, Portugalsko, Španielsko, Švédsko, Anglicko.

Mimo členských štátov EU: Albánsko, Bielorusko, Chorvátsko, Česko, Estonia, Maďarsko,
Lotyšsko, Litva, Nórsko, Poľsko, Rumunsko, Rusko, Slovensko, Slovinsko, Švajčiarsko, Turecko,
Juhoslávia.

Mimoeurópske štáty: Kanada, USA, Mexiko, Zimbabve, Izrael, Sýria, Japonsko, Hong Kong,
Austrália, Nový Zéland.

Dotazník vyžadoval uvedenie zásahových úrovní pre existujúce a plánované pobytové priestory
a pracoviská, limity pre pitnú vodu a hmotnostně aktivity prírodných rádionuklidov v stavebných
materiáloch, ako aj smernice pre plánovanie nápravných opatrení a zákonne ustanovené finančné
príspevky pre ich realizáciu.

Okrem toho obsahoval otázky týkajúce sa štátnych organizácií, ktoré zabezpečujú dozor,
rozhodujú o nutnosti vykonania nápravných opatrení a vyhlasujú tzv. radonové územie.

V tab.l a tab.2 uvádzame dielčie výsledky regulácie radónu v pobytových priestoroch a na
pracoviskách, s uvedením rozsahov objemových aktivít radónu, ktoré sa v jednotlivých štátoch značne
líšia. Na otázku, či by kompetentné orgány zúčastených krajín uvítali jednotné limity a zásahové
úrovne, odpovedali 4 krajiny záporne, 38 štátov by takéto riešenie uvítalo.
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Tab.l: Odvodené zásahové úrovne objemových aktivít radónu [Bq.nr3]

členské
štáty EU
európske

štáty mimo EU
mimoeurópske

Existujúce pobytové priestory
vynútené

1

7

odporuč.
9

5

5

žiadne
5

5

Nová výstavba
vynútené

2

9

odporuč.
8

3

5

žiadne
5

5

Rozsahy zásahových úrovní OAR
existujúce pobytové priestory: vynútené 200 - 1000 Bq.m3

odporúčané 150 - 400 Bq.m3

nová výstavba: vynútené 200 - 1000 Bq.m-3

odporúčané 150 - 400 Bq.m-3

Pre územné plánovanie výstavby pobytových priestorov sa ukázalo výhodným definovať územia
náchylné na výskyt radónu, avšak dosiaľ iba 9 štátov prijalo túto alternatívu pre výber lokalít s
vysokou koncentráciou radónu. Čo sa týka rádioaktivity stavebných materiálov táto je legislatívne
podchytená vo všetkých sledovaných krajinách. EU odporúča pre ochranu jednothvcov z obyvateľstva
aplikovať referenčnú úroveň, ktorá zodpovedá ročnému limitu efektívnej dávky 1 mSv. Taktiež
navrhuje zavedenie indexu aktivity (CW200 + CRa/300 + CK/300 . w = 1, kde Oni, Ciu,, a C K S Ú
hmotnostně aktivity, 232Th, 226Ra a 40K v dominantných stavebných materiáloch [ Bq.k1 ] a w je
váhový faktor, zohľadňujúci ďalšie použité materiály. Referenčné úrovne pre pitnú vodu zaradilo do
svojej legislatívy iba 7 sledovaných krajín, pričom rozsah zásahových úrovní sa pohybuje od 50-1000
Bq.l-i.

Tab.2: Odvodené zásahové úrovne objemových aktivít radónu [ Bq.m3 ]

či. štáty EU
exist.pracov.
nové pracov.

E št. mimo EU
exist.pracov.
nové pracov

mimoeurópske

Školy +predšk.zariad.
vynútené

CD
 

C
D

9
13
2

odporuč.

6
6

9
6
2

Urady
vynútené

CD
 C

D

9
11
2

odporuč.

C
D

 
C

O

10
6
4

Priemysel
vynútené

13
11

14
13
4

odporuč

8
8

12
7
2

Rozsahy zásahových úrovní OAR
existujúce pracoviská : vynútené 400 - 1000 Bq.m-3

odporúčané 150 - 1000 Bq.m3

nové pracoviská : vynútené 200 - 3000 Bq.m-3

odporúčané 200 - 1000 Bq.m 3

7 čl.štátov EU a 10 krajín mimo EU nemá legislatívnu úpravu pre radón na pracoviskách

Závery

Dotazníková akcia, uskutočnená Komisiou EU odhalila mnohé nedoriešené problémy pri
implementácii usmerňovania ožiarenia obyvateľstva a pracovníkov radónom a jeho dcérskymi
produktami do národných legislatívnych úprav napriek tomu, že už viac ako 20 rokov existujú
odporúčania TCRP, založené na poznatkoch epidemiologických štúdií a vedeckých prác.



II. ročník konľcrcncic RiMioiiklivila v životnom prostred! - Spišská Novů Vos 2000 11

Analýza tiež potvrdila, že efektívne zníženie ožiarenia obyvateľstva radónom je
realizovateľné len ak je radonový program podporovaný a dotovaný štátom. Tam, kde je radonový
program obmedzovaný na poskytovanie informácií občanom a štát sa nepodieľa na systematickom
vyhľadávaní objektov s vyššími koncentráciami radónu a na realizácii nápravných opatrení, k
zníženiu nedochádza.

LITERATÚRA:

ÁKEBBLOM, G, 1999: Radon Legislation and National Guidelines. SSI raport: 99:18, Juli 1999
EC, 1997: Radiation Protection 88. Recomm. for the implementation of Title VII of the EBSS
concerning significant increase in exposure due to natural radiation sources EC.
ICRP 65, 1993: Protection against Rn-222 at Home and at Work. A Report of the International
Commission on Radiological Protection. ICRP Publ. 65.0
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RADONOVÝ PROGRAM ČESKÉ REPUBLIKY - SOUČASNÝ
STAV

Josef Thomas, Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Praha

Oproti předchozí situaci (THOMAS, 1997), vymezené vládními usneseními č. 150/1990 a č.
709/1993, došlo v roce 1999 k významným změnám v koncepci radonového programu, a to díky
novému usnesení vlády č. 538/1999 (Usnesení vlády ČR č. 538/1999). Po několikaleté kritice
bezkoncepčního vedení radonového programu ministerstvem životního prostředí prosadil předseda
Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (dále jen SUJB) představu komplexního, cíleného,
kontrolovaného a termínovaného Radonového programu CR, ovšem za cenu toho, že SUJB převzal
gesci programu.

Podmínkou pro schválení usnesení bylo předložení a schválení Analýzy využití finančních
prostředků na radonový program od roku 1990. Analýza doložila, že náklady vynaložené na
protiradonová opatření jsou v průměru podstatně nižší než finanční ohodnocení ozáření osob ve
smyslu § 7 odst. 4 vyhlášky SUJB č. 184/1997 Sb., tj. 1 mil. Kč na ušetřenou kolektivní efektivní
dávku 1 manSv.

Některé nové rysy Radonového programu CR jsou v dalším textu blíže komentovány.

1) Státní dotace na protiradonová ozdravná opatření
Vláda uznává i nadále potřebu poskytovat příspěvky ze státního rozpočtu na realizaci

protiradonových ozdravných opatření v obytných domech v soukromém, družstevním, podnikovém či
obecním vlastnictví a ve školských zařízeních a ve veřejných vodovodech — a to v celkové výši
schválené zákonem o státním rozpočtu jako samostatná rozpočtová subkapitola Všeobecné pokladní
správy v rámci odboru financování územních rozpočtů Ministerstva financí, ovšem v rámci možností
státního rozpočtu.

2) Radonový program ČR

Vládou schválený Radonový program ČR (dále RP ČR) je nyní vymezen v Příloze k usnesení
vlády č. 538/1999, a to:
a) časově - do konce roku 2009,
b) věcně - na ozdravná (sanační) i preventivní protiradonová opatření,
c) organizačně - participací potřebných ústředních a okresních orgánů státní správy,
d) vývojově, výzkumně a osvětově
e) a taky finančně, včetně nákladů na organizaci, vývoj a osvětu.

3) Koordinace Radonového programu ČR
Koordinací (a koncepcí) RP ČR je pověřen SÚJB, a to jeho sekce radiační ochrany. Toto

pověření je legislativně podložené Atomovým zákonem č. 18/1997 Sb., který v § 3 odst. 2 písm. h)
pověřuje SÚJB „sledováním a posuzováním stavu ozáření a usměrňováním ozáření osob", tedy i péčí o
radiační expozici obyvatelstva. Expozice radonu v bytech přitom tvoří hlavní a přitom (částečně)
regulovatelnou složku celkové radiační expozice obyvatelstva.

Expozicí radonu se radiační ochrana jako obor zabývá již desítky let, zprvu z hlediska
profesionální expozice u horníků v uranových dolech a v posledních třiceti letech též expozicí radonu
v bytech. Pomocí četných epidemiologicko-statistických studií (u skupin horníků i u populačních

SK00K0178
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skupin) odvodila koeficient rizika této expozice (tj. pravděpodobnost vzniku rakoviny plic v závislosti
na součinu koncentrace radonu a doby expozice), což umožňuje kvantitativně odhadnout část
incidence rakoviny plic způsobenou radonem. Radiační ochrana vyvinula vedle plejády měřicích
postupů a zařízení i zásady ochrany před radonem a přiměřené limity a zásahové úrovně. SUJB má
ve své výzkumné základně (Státní ústav radiační ochrany) dostatečný tým zkušených odborníků
v radonové problematice.

Převedením gesce Radonového programu z MŽP na SUJB skončila dnem 31. 12. 1999 svou
činnost Meziresortní radonová komise (po osmi letech působení s proměnnou intenzitou a invencí) a
koordinační činnost je nahrazena ad hoc svolanými poradami oficiálních zástupců participujících
složek státní správy.

4) Povinná účast okresních úřadů na vyhledání osob bydlících ve vysokém radonovém
riziku

Významnou novinkou nového vládního usnesení je skutečnost, že přednostům okresních úřadů
a primátorům bylo vládou uloženo zajistit nejen poskytování dotací na protiradonová opatření, ale
zajistit i program vyhledávání objektů s vysokým radonovým rizikem, kdežto předtím vyhledávání
záviselo na jejich ochotě. To umožnilo např sestavit stabilní tým pracovníků pověřených na okresech
řešením radonové problematiky a svolávat je každoročně na povinné pracovní porady a cíleně vést a
kontrolovat vyhledávací program, kdežto dříve byly instrukce předávány na Radonových
konferencích v Jihlavě s nepovinnou účastí (Konference RP ČR 1992 — 1998).

5) Participace dalších resortů na Radonovém programu ČR
Hlavním úkolem Radonového programu ČR je snížení expozice občanů v objektech s ne-

přijatelně vysokou radonovou expozicí, což však není v kompetenci SUJB. To je v kompetenci Mini-
sterstva pro místní rozvoj (dále jen MMR) a jím řízených Stavebních úřadů po strance výběru a za-
jištění kvalitní realizace, stavebního dozoru a kontroly po provedení a v kompetenci Ministerstva
průmyslu a obchodu po stránce posouzení a vývoje kvalitních, účinných a ekonomických technologií
pro sanační i preventivní přístup. SÚJB bude na těchto úkolech jen spolupracovat, případně je
iniciovat.

Dalším významným úkolem je vyhledání rizikových objektů, a to podle geologických a staveb-
ních předpokladů pro takové riziko (vedle nevhodných režimových postupů uživatelů staveb). Hlavní
pomocí jsou k tomu Mapy radonového rizika území ČR vypracované Českým geologickým ústavem,
řízeným Ministerstvem životního prostředí. První komplet map v měřítku 1:200 000 byl připraven
v roce 1990 (Odvozená mapa, 1990). V roce 1999 bylo zahájeno vytváření map v měřítku 1:50 000
(Mapa radon, rizika, 1999), které budou (a částečně už jsou) významně užitečnější ve vyhledávacím
programu.

Za účinné součinnosti SÚJB s MŽP (a výhledově i MMR) je zvažována edice kompletu map
radonového rizika podloží sloužící pro územní rozhodnutí u novostaveb.

Účast Ministerstva financí a Ministerstva vnitra na Radonovém programu ČR je zřejmá
z předchozího textu.

6) Informování veřejnosti
Informovaní veřejnosti je dnes důležitým aspektem v každém programu, který čerpá

prostředky ze státního rozpočtu. Je tomu tak i u Radonového programu ČR. Vnímání rizika radonu
v bytech obyvatelstvem má navíc řadu specifik. U obyvatelstva je nutno napravit nepřiměřeně
přeceněné povědomí rizika jaderné energetiky, transportu a ukládání vyhořelého paliva a havárie
v Černobylu v porovnání se závažným, ale přehlíženým a všudypřítomným rizikem od radonu
v každém domě a v některých zvlášť. Jakmile se má majitel domu podílet, byť malou částí, na
nákladech na sanaci, tak často akceptuje lehkovážně i vysoké riziko. Velmi se brání i stavebníci
novostaveb, pokud mají malé procento ceny investovat do protiradonové prevence.
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Informace o radonovém riziku by měly být směrovány cíleně jen k těm občanům, kteří v
takovém riziku skutečně žijí (na základě výsledků vyhledávacího programu), a nikoliv sdělovány
paušálně všem občanům prostřednictvím sdělovacích médií. A občané žijící v radonovém riziku by
navíc měli dostávat i rady jak své riziko racionálně snížit.

Informace veřejnosti byla zahájena vydáváním Radon bulletinu; vyšla zatím dvě čísla.

7) Kontrola účinnosti protiradonových opatření
MŽP, jako gestor radonového programu do roku 2000, odmítalo zabývat se kontrolou účinnosti

protiradonových ozdravných opatření realizovaných za státní příspěvky, ačkoliv dva průzkumy
signalizovaly špatné výsledky. Dle nového usnesení je kontrola účinnosti a hledání a odstraňování
příčin nezdarů za součinnosti všech participujících složek státní správy úkolem přímo uloženým.

Vedle centrální databáze o výsledcích měření vytvoří SÚJB centrální databázi pro realizovaná
ozdravná opatření, obsahující vedle identifikace objektů a subjektů i údaje o typech ozdravení,
realizačních nákladech, projektantech, realizátorech, výsledcích měření po ozdravení, stanovení a
hodnocení účinnosti, sledování trvanlivosti účinku, nápravná opatření při nezdaru či nedostatečné
účinnosti apod. Tato databáze by měla zahrnout i informace, proč většina majitelů vyhledaných
objektů s vysokým rizikem neprikročila k ozdravení.

Je tu řada dalších možností pro zlepšení účinnosti ozdravných opatření, např vybudovat
krajskou síť projekčních konzultantů, sestavit komplexní tým pro stanovení (kontrolu) účinnosti
protiradonových ozdravných opatření apod.

8) Výsledky vyhledávacího programu
V roce 1999 byl zahájen centrálně řízený program vyhledávání objektů s vysokou radonovou

expozicí. Centrální databáze výsledků měření za posledních deset let byla z okresního měřítka dove-
dena na rozlišovací úroveň katastrů, včetně mapového znázornění. To umožňuje vypracovat cílený a
sjednocující plán dalšího vyhledávání předkládaný nominovaným pracovníkům z jednotlivých okresů.
Na distribuci stopových detektorů do obcí a domů a jejich sběr (včetně vyplnění protokolu o měřeném
objektu) lze získat dotaci ve výši 75 Kč/detektor, což značně zjednodušilo tuto akci.

Do konce roku 1999 bylo stopovými detektory cíleně změřeno 111 007 domů a nalezeno 18 557
domů/bytů nad zásahovou úroveň 200 Bq/m3. Z nich bylo ozdraveno jen cca 3000 domů. Zato
ozdravení školských zařízení a odradonování veřejných vodovodů je téměř dokončeno.

Závěr
Usnesení vlády č. 538/1999 připravilo vhodný rámec pro účinný průběh Radonového programu

ČR.
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MONITORING RÁDIOAKTIVITY A SPRACOVANIE
ÚDAJOV NA SHMÚ

Tomáš Trcka, SHMÚ Bratislava

SK00K0179

Radiačná monitorovacia sieť Slovenskej republiky bola vytvorená na zaklade požiadaviek doby
zaručiť radiačnú bezpečnosť Slovenska či už z hľadiska možného ohrozenia z územia Slovenskej
republiky, ako aj spoza hraníc.

Monitorovacia sieť SR pre radiačné havárie nadväzuje na monitorovaciu sieť ČSFR, ktorá sa
začala budovať v súlade s Uzneseniami vlády ČSSR č. 101/86, 62/87 a 205/88. Medzinárodné aspekty
monitorovacej siete sú odvodzované z Konvencie o včasnom oznamovaní jadrovej nehody. V zmysle
tejto konvencie sú zúčastnené krajiny a Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (IAEA) povinné
poskytnúť informácie o jadrovej havárii, pri ktorej dochádza, alebo môže dôjsť k úniku rádioaktívnych
látok a ktorá vedie alebo môže viesť k prenosu rádioaktívnych látok za medzištátne hranice v takej
miere, že môže byť z hľadiska bezpečnosti pre iný štát významná. Na konvenciu nadväzuje
medzivládna dohoda SR a Rakúska o výmene dát zo systémov včasného varovania a dohoda medzi
SR a Nemeckom o vybudovaní informačného systému IMIS o poskytovaní dát z radiačného
monitoringu SR. Na základe Uznesenia vlády SR č. 7 zo dňa 12.1.2000 bol Slovenský
hydrometeorologický ústav poverený ministrom životného prostredia Vlády SR funkciou Strediska
Čiastkového monitorovacieho systému (ČMS) a má zabezpečovať činnosť ČMS „Rádioaktivita
životného prostredia".

Prevádzkovateľom Radiačnej monitorovacej siete je Slovenský hydrometeorologický ústav
Bratislava. Reálne údaje z monitorovacej siete sa poskytujú rakúskej strane na základe vzájomnej
dohody, ÚJD Bratislava, ďalej spracované údaje poskytujeme Atómovým elektrárnám, o.z. Jaslovské
Bohunice. V roku 1998 bol nadviazaný kontakt s Joint Research Centre EC Ispra, Taliansko, kde sa
nachádza európske centrum pre výmenu národných radiačných údajov. Ďalej Radiačná
monitorovacia sieť (RMS) SR spolupracuje so Slovenským ústredím Radiačnej monitorovacej
siete (SURMS), ktorého činnosť sa aktivuje v prípade radiačného ohrozenia krajiny a ktoré v tomto
prípade koordinuje činnosť zložiek monitoringu životného prostredia. RMS má slúžiť aj ako systém
včasného varovania pred jadrovými nehodami.

RMS začala svoju činnosť na šiestich meracích miestach s meračmi typu NB 3201. Pôvodný
zámer (v r. 1991) bol vytvoriť sieť, ktorú bude tvoriť 26 meracích miest na území Slovenska:
Bratislava-letisko, Bratislava-Malý Javorník, Jaslovské Bohunice, Piešťany, Hurbanovo, Mochovce,
Nitra, Dudince, Trenčín, Kuchyňa, Senica, Prievidza, Žilina, Chopok, Sliač, Lučenec, Liesek, Štrbské
Pleso, Telgárt, Rožňava, Plavec, Košice, Kojšovská Hoľa, Milhostov, Kamenica nad Cirochou,
Stropkov), z ktorých Trenčín, Kuchyňa a Senica sú vojenské stanice, Rožňava a Plavec dobrovoľné
stanice a zvyšných 21 staníc patrí do národnej meteorologickej služby.

Vybavovanie radiačnej monitorovacej siete detektormi FHZ 621B firmy FAG s meracím
rozsahom 50 nSv/h - 1 Sv/h sa začalo koncom roku 1992. Postupom času sa zistilo, že nebude
jednoducho možné všetky navrhované meracie miesta pripojiť do siete SHMÚ (týkalo sa to miest
Rožňava, Plavec, Trenčín, Kuchyňa, Senica, Bratislava-Malý Javorník). S ohľadom na uvedené
skutočnosti a vzhľadom na uzavretú zmluvu s Ministerstvom obrany SR o vzájomnom poskytovaní
radiačných údajov, sa prevádzkovateľ rozhodol v roku 1996 zredukovať počet staníc na 21 miest
(Bratislava-Koliba, Jaslovské Bohunice, Piešťany-letisko, Hurbanovo, Mochovce, Nitra-Janíkovce,
Dudince, Prievidza, Žilina-Hričov, Sliač-letisko, Lučenec-letisko, Liesek, Štrbské Pleso, Telgárt,
Košice-letisko, Košice-pobočka, Kojšovská Hoľa, Milhostov, Kamenica nad Cirochou, Stropkov,
Chopok). V r. 1998 bola uskutočnená verejná súťaž na nákup sond na meranie rádioaktivity ovzdušia,
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ktorej víťazom sa stala firma CENTRON Slovakia, zástupca firmy GENITRON, SRN. Vybrané boli
detektory GammaTracer, s meracím rozsahom 20nSv/h - lSv/h, ktoré budú napojené na meraciu sieť
SHMU. V súčasnosti pracujú sondy na 14 meteorologických staniciach podľa uvedeného zoznamu.

1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
11.

12.

13.

14.

Indikatív
11813
11819
11826
11841
11855
11856
11880
11903
11916
11927
11958
11968
11976
11993

Značka
SOBA
SOJB
LZPP
LZZI
LZNI

SOMO
STDU
LZSL
STCH
LZLU
STKH
LZKZ
STSK
LZKC

Stanica
Bratislava-Koliba
Jaslovské Bohunice
Piešťany
Žilina
Nitra
Mochovce
Dudince
Sliač
Chopok
Lučenec
Kojšovská Hoľa
Košice - letisko
Stropkov
Kamenica n.Cirochou

Zem. š.
48 10
48 29
48 32
49 14
48 17
48 17
48 10
48 39
48 59
48 20
48 47
48 40
49 13
48 56

Zem. d.
17 06
17 40
17 50
18 37
18 08
18 27
18 52
19 09
19 36
19 44
20 59
21 13
21 39
22 00

Výr. č.
GF 1233
GF 1232
GF 1271
GF 1236
GF 1239
GF 1234
GF 1275
GF1283 .
GF 1280
GF 1237
GF 1235
GF 1240
GF 1241
GF 1238

V priebehu tohto roku budú ďalšie detektory nainštalované na staniciach Poprad-Gánovce,
Štrbské Pleso, Prievidza, Bratislava - letisko a ak budú k dispozícii prenosové prostriedky, tak aj v
Hurbanove a Lieseku.

Zostávajúce fungujúce sondy firmy FAG budú naďalej pracovať na staniciach, kde doposiaľ nie
sú umiestnené detektory Genitron.

Detektory na jednotlivých meracích miestach monitorovacej siete merajú hodnoty príkonu
dávkového ekvivalentu gama žiarenia v ovzduší v 10-minútových intervaloch. Okrem toho sa na
štyroch staniciach monitorovacej siete (Hurbanovo, Lučenec, Liesek, Stropkov) nachádzajú
veľkoobjemové aerosolové zberače VAJ 01, ktoré na filtračný materiál zachytávajú atmosférické
aerosoly a neaerosolové formy rádionuklidov jódu. Zberače sa spúšťajú jedenkrát mesačne v trvaní
jedného týždňa. V prípade radiačnej udalosti sa zberače uvedú do chodu podľa pokynov SURMS.

Namerané údaje sú cez telekomunikačnú sieť SHMU prenášané do databázy v SHMU
Bratislava. V tejto databáze sa archivujú všetky okamžité údaje, software databázy automaticky
vyhodnocuje dvojhodinové priemery (každú párnu hodinu) a denné priemery (k 6.00 UTC), ktoré sa
taktiež uchovávajú v databáze. Centrálny software radiačného monitoringu umožňuje ďalej on-line
monitoring radiačnej situácie na území SR s možnosťou spätne získať históriu vývoja situácie. Ďalej
je software nastavený na upozornenie prekročenia signalizačnej úrovne (200 nSv/h) a varovnej
úrovne (500 nSv/h).

Exponované filtre z veľkoobjemových zberačov VAJ 01 sa vyhodnocujú na pracoviskách
Štátneho zdravotného ústavu Banská Bystrica a Košice a Ústavu preventívnej a klinickej medicíny
v Bratislave na prítomnosť 7Be a 137Cs, vyhodnocuje sa aktivita týchto prvkov. Výsledky meraní sa
archivujú v SHMU Jaslovské Bohunice, ako aj v už spomenutej databáze rádioaktivity.

Od januára 1999 sú k dispozícií údaje z pozorovacej siete Armády SR pozostávajúcej z 11
meracích miest:

Bratislava
Sereď
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Trenčín
Topolčany
Ružomberok
Liptovský Mikuláš
Rimavská Sobota
Kežmarok
Prešov
Michalovce
Trebišov.

V roku 1998 sa začal budovať nový informačný systém založený na technológií klient - server.
Jadrom systému je server s operačným systémom WINDOWS NT a databáza MS SQL. Systém
umožňuje spracovávať údaje z rôznych monitorovacích sietí. Momentálne sa v ňom ukladajú 10 -
minútové údaje zo siete monitoringu rádioaktivity SHMU. V automatickom režime sa z týchto údajov
vypočítavajú 2 - hodinové a 24 - hodinové priemery. Zo siete Armády SR sa spracovávajú 24 -
hodinové priemery. Prezentačný software umožňuje vytváranie výstupov vo forme súborov, tabuliek,
grafov a máp.

Ako už bolo v úvode uvedené, prvou zmluvou na základe ktorej sa rozvinula medzinárodná
spolupráca, bola Dohoda medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou
Spolkovej republiky Nemecko o úprave otázok spoločného záujmu týkajúcich sa jadrovej bezpečnosti
a ochrany pred žiarením zo dňa 30. mája 1990. Na jej základe dodala firma Dornier v rámci projektu
EMIS (Integrovaný monitorovací a informačný systém) na Slovensko zariadenia, ktoré boli
nainštalované a uvedené do prevádzky na Slovenskom hydrometeorologickom ústave.

V poradí druhou bola dohoda medzi Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky a
Spolkovým ministerstvom zdravotníctva, športu a ochrany spotrebiteľa Rakúskej republiky o
vzájomnej výmene údajov zo systémov včasného varovania pred žiarením zo dňa 23. mája 1994. Na
základe tejto dohody poskytuje slovenská strana rakúskemu informačnému systému 10 - minútové a
24 - hodinové hodnoty zo siete SHMÚ. Rakúska strana na vlastné náklady zriadila v
Telekomunikačnom centre SHMÚ vzdialený terminál rakúskeho informačného systému a súčasne
znáša náklady na prevádzku pevnej linky Bratislava — Viedeň. Prostredníctvom uvedeného
vzdialeného terminálu je možné mať prehľad o stave rádioaktivity na 336 sondách v Rakúsku. V
súvislosti s vývojom novej verzie rakúskeho informačného systému sa vykonávajú testy výmeny
údajov vo formáte EURDEP (Europian Union Radiation Data Exchange Platform) čo umožní prenos
údajov do národných informačných systémov a zrušenie existujúcej pevnej linky. Súčasťou spolupráce
s Rakúskom je aj projekt zapožičania aerosolového zberača typu BITT AMS-02. Tento zberač
umožňuje kontinuálne meranie širokého spektra nuklidov a bude umiestnený v Jaslovských
Bohuniciach.

EC JRC (Europian Commission Joint Research Centre) v Ispre (Taliansko) riadi budovanie
jednotného informačného systému, ktorý bude povinný pre krajiny EU. Výmenným dátovým
formátom je formát EURDEP. Výmena údajov v skúšobnej prevádzke sa začala 10. 11. 1999. EC JRC
bude poskytovať týždenné údaje z celej Európy (vždy v utorok). Projekt EURDEP predpokladá
uskutočnenie experimentu prevádzky v havarijnom režime t.j. výmena 2 - hodinových údajov, k čomu
je SHMU už teraz pripravené. V projekte EURDEP sa d'aléj predpokladá čoraz širšie využitie GIS
(Geografický informačný systém), kde môže SHMÚ, vďaka značným skúsenostiam so systémom
Arclnfo, zohrať aktívnu úlohu.

V štádiu príprav je dohoda o spolupráci s Maďarskom.
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STÁTNÍ ORGANIZACE ČESKÉ REPUBLIKY - SPRÁVA ÚLOŽIŠŤ
RADIOAKTIVNÍCH ODPADŮ

Věra Starostová, Správa úložišť radioaktivních odpadů

Správa úložišť radioaktivních odpadů (SURAO) je státní organizace, která byla v České
republice zřízena na základě atomového zákona, tj. zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání
energie a ionizujícího záření a o změně a doplnění některých zákonů. Předmětem její činnosti je
působení v oblasti nakládání s radioaktivními odpady a převzetí garancí státu za bezpečné ukládání
radioaktivních odpadů za podmínek stanovených atomovým zákonem.

Atomový zákon stanovuje základní povinnosti při nakládání s radioaktivními odpady v § 5,
který říká, že na území ČR je zakázáno, aby radioaktivní odpady ukládaly jiné osoby než SURAO, a v
hlavě čtvrté, kde je mj. řečeno, jaké jsou povinnosti původců radioaktivních odpadů a jaká je role
státu při tomto nakládání. Dále jsou zde stanoveny náležitosti jaderného účtu a hospodaření s ním.
Podrobnosti k nakládání s radioaktivními odpady jsou upraveny vyhláškou Státního úřadu pro
jadernou bezpečnost č. 184/1997 Sb., o požadavcích na zajištění radiační ochrany, nařízením vlády č.
224/1997 Sb., o výši a způsobu odvádění prostředků původců radioaktivních odpadů na jaderný účet,
a částečně i vyhláškou Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č. 196/1999 Sb., o vyřazování
jaderných zařízení nebo pracovišť s významnými nebo velmi významnými zdroji ionizujícího záření z
provozu.

Základním principem při nakládání s radioaktivními odpady v ČR je to, že každý, kdo nakládá
s radioaktivními odpady, je povinen brát v úvahu všechny jejich fyzikální, chemické a biologické
vlastnosti, které by mohly bezpečnost nakládání s nimi ovlivnit a že vlastník radioaktivních odpadů -
původce odpadů - nese veškeré náklady spojené s jejich nakládáním od jejich vzniku až po jejich
uložení, včetně monitorování úložišť radioaktivních odpadů po jejich uzavření a potřebných
výzkumných a vývojových prací. Nakládáním s těmito odpady se podle vyhlášky č. 184/1997 Sb.
rozumí jejich shromažďování, třídění, zpracování, úprava, skladování, přeprava a ukládání. V této
souvislosti je třeba zdůraznit rozdíl mezi skladováním a ukládáním; skladováním radioaktivních
odpadů a vyhořelého jaderného paliva se podle atomového zákona rozumí předem časově omezené
umístění radioaktivních odpadů nebo vyhořelého, případně ozářeného jaderného paliva do k tomu
určených prostorů, objektů nebo zařízení, kdežto ukládáním radioaktivních odpadů se myslí trvalé
umístění radioaktivních odpadů do prostorů, objektů nebo zařízení bez úmyslu jejích dalšího
přemístění. Toto trvalé umístění se realizuje v tzv. úložišti radioaktivních odpadů, což je prostor,
objekt nebo zařízení na povrchu nebo v podzemí, sloužící k ukládaní radioaktivních odpadů.

Dalším velmi důležitým principem zakotveným v hlavě čtvrté atomového zákona je fakt, že stát
ručí za podmínek stanovených atomovým zákonem za bezpečné ukládání všech radioaktivních
odpadů, včetně monitorování a kontroly úložišť i po jejich uzavření. A právě pro zajišťování činností
spojených s ukládáním radioaktivních odpadů Ministerstvo průmyslu a obchodu zřídilo k 1. 6. 1997
SÚRAO jako státní organizaci. Atomový zákona dále stanovuje, že orgány SURAO jsou Rada a ředitel
s tím, že členy Rady a ředitele Správy jmenuje a odvolává ministr průmyslu a obchodu. Rada má 11
členů a tvoří ji 3 zástupci orgánů státní správy, 4 zástupci původců radioaktivních odpadů a 4
zástupci veřejnosti. Rada zejména dohlíží na hospodárnost a účelnost vynakládání prostředků na
činnosti zajišťované a prováděné SURAO, doporučuje ministrovi k předložení vládě plán činnosti a
rozpočet SURAO, doporučuje ministrovi návrh na stanovení odvodů na jaderný účet. SURAO
vykonává své činnosti na základě vládou schváleného statutu SURAO a vládou schváleného plánu
činnosti SURAO, který je sestavován včetně ročního rozpočtu.

Předmětem činnosti SURAO je zejména provoz a uzavření úložišť radioaktivních odpadů a
monitorování jejich vlivu na okolí, nakládání s radioaktivními odpady, vedení evidence převzatých
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radioaktivních odpadu a jejich původců, zajištění a koordinace výzkumu a vývoje v oblasti nakládání
s radioaktivními odpady a poskytování služeb v oblasti nakládání s radioaktivními odpady.

Činnosti SÚRAO jsou financovány z prostředků zúročitelného účtu vedeného u České národní
banky, tzv. jaderného účtu. Prostředky jaderného účtu lze použít pouze pro účely podle atomového
zákona. Příjmy jaderného účtu jsou zejména prostředky získané od původců radioaktivních odpadů,
přičemž původci jsou povinni odvádět na vrub svých nákladů prostředky ke krytí nákladů na uložení
radioaktivních odpadů, které jim vznikly nebo vzniknou, a s tím spojených činností Správy.

Atomový zákon také stanovuje, za jakých podmínek musí probíhat přebírání radioaktivních
odpadů k ukládání, tj. říká, že SURAO je povinna převzít radioaktivní odpady od původce v případě,
že tyto odpady splňují podmínky přijatelnosti odpadů k uložení (ty stanovuje Státní úřad pro
jadernou bezpečnost pro jednotlivá úložiště) a že podmínky přebírání odpadů k ukládání a odvádění
prostředků, včetně sankcí, musí být upraveny smlouvou, která se uzavírá mezi původcem a SURAO s
tím, že na základě této smlouvy nastává i smluvní převod vlastnictví těchto odpadů na stát.

SUEAO převzala v souladu s ustanovením § 48 atomového zákona k 1.1.2000 do vlastnictví
státu všechna provozovaná úložiště radioaktivních odpadů, tj. úložiště v Dukovanech (úložiště nízko
aktivních odpadů vzniklých při provozu jaderných elektráren umístěné v areálu jaderné elektrárny
Dukovany), úložiště Richard u Litoměřic (bývalý vápencový důl, v němž je úložiště tzv.
institucionálních radioaktivních odpadů obsahujících umělé radionuklidy) a pracoviště Bratrství u
Jáchymova (bývalý uranový důl, v němž je úložiště tzv. institucionálních radioaktivních odpadů
obsahujících přírodní radionuklidy).

Za účelem těchto převodů probíhala velmi intenzivní jednání mezi SURAO a bývalými
vlastníky úložišť, tj. jednak s ČEZ, a.s., jednak s ARAO, a.s. Součástí tohoto převodu úložišť byl
i převod doposud v těchto úložištích uložených radioaktivních odpadů, takže od 1. 1. 2000 jsou
naplněna i ta ustanovení atomového zákona, na základě kterých stát na sebe přebírá záruku za
bezpečné ukládání radioaktivních odpadů v ČR.

Převod byl uskutečněn v souladu s atomovým zákonem, tj. úložiště byla převedena SURAO
jako držiteli příslušných povolení Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Konkrétně tedy se
SURAO stala držitelem k provozu jaderných zařízení a pracovišť s velmi významným zdrojem
ionizujícího záření - úložišť radioaktivních odpadů Dukovany a Richard, k provozu pracoviště s velmi
významným zdrojem ionizujícího záření Bratrství a k nakládání se zdroji ionizujícího záření a
s radioaktivními odpady na těchto pracovištích. V rámci povolovacích řízení byla SURAO schválena
veškerá dokumentace, která je v atomovém zákoně označena jako schvalovaná a byly stanoveny
podmínky přijatelnosti k ukládání a ke skladování.

Jak už bylo uvedeno výše, radioaktivní odpady při přebírání k uložení, příp. ke skladování, na
úložišti musí vyhovovat tzv. podmínkám přijatelnosti. Ty stanovují mj., jaké odpady smí být v daném
úložišti umístěny a do jaké formy musí být upraveny s tím, že ukládací obalovou jednotkou je
pozinkovaný, převážně 200 litrový, sud. Odpady, které splňují podmínky přijatelnosti musí SURAO
převzít, a to na základně smlouvy o přebírání radioaktivních odpadů uzavřené mezi příslušným
původcem a SURAO.

Aktivity SURAO se soustřeďují ještě do další oblasti, jejíž pravidla určuje atomový zákon, a to
do oblasti vyřazování z provozu. Vyřazováním z provozu jsou činnosti, jejichž cílem je uvolnění
jaderných zařízení nebo pracovišť se zdroji ionizujícího záření po ukončení provozu k využití pro jiné
účely nebo jejich vynětí z působnosti atomového zákona a držitel povolení Státního úřadu pro
jadernou bezpečnost je povinen vytvářet pro zajištění vyřazování jaderného zařízení nebo pracoviště s
významným nebo velmi významným zdrojem ionizujícího záření z provozu rovnoměrně rezervu tak,
aby peněžní prostředky byly k dispozici pro potřeby přípravy a realizace vyřazování z provozu v
potřebném čase a výši s tím, že rezerva je výdajem na dosažení, zajištění a udržení příjmů a majetek
v rozsahu vytvořené rezervy nesmí být zahrnut do konkursní podstaty. Protože při vyřazování mohou
také vznikat radioaktivní odpady, je tak původce povinen nejen s tímto vznikem počítat, ale
připravovat si i příslušné finanční zajištění. Role SURAO v oblasti vyřazování je dvojí, a to při
ověřování odhadu nákladů na vyřazování a při kontrole rezervy. Zatímco ověřování odhadu nákladů
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je úkon, který SUEAO provádí v průběhu povolovacího řízení při podání žádosti jednotlivých osob o
povolení k provozu pracoviště s velmi významným zdrojem ionizujícího záření, kontrola rezervy
držitelů je činností průběžnou a podle Statutu SURAO je to činnost, která se provádí jednou ročně po
celou dobu tvorby rezervy.

Na závěr tedy lze konstatovat, že atomový zákon představuje poměrně dobrý základ pro činnost
SUEAO a pro zajišťování nakládání s radioaktivními odpady v ČR.
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MOBILNÉ LABORATÓRIUM PRE RADIAČNÉ
MONITOROVANIE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Štefan Grúbel, SE-EMO, Laboratórium radiačnej kontroly okolia, Levice

Jadrové zariadenia sú povinné monitorovať radiačnú situáciu v ich okolí, čo je často
vykonávané monitorovacími automobilmi v kombinácii s pevnými monitorovacími stanicami.

Počas normálnej prevádzky JE je množstvo vzoriek (napr. pôda, rastliny, voda, aerosóly,
potraviny, ...) zo životného prostredia odoberané rutinne. Na to aby sme odobrali a správne uložili
reprezentatívne vzorky sú nutné špeciálne nástroje. Vhodné nástroje sú v monitorovacích
automobiloch. Dávkový príkon a aktivitu vzoriek životného prostredia z okolia JE je možné tiež
monitorovať priamo v automobiloch.

Počas a po havarijnej udalosti je hlavný cieľ monitorovacích automobilov veľmi rýchlo
monitorovať kontamináciu životného prostredia a dávkový príkon. Druhý cieľ je, overiť predpokla-
dané šírenie vypúšťanej aktivity.

Na vyplnenie týchto úloh boli pripravené a zakúpené tri identické automobily pre JE
Mochovce. Tieto automobily sú používané za normálnych a havarijných podmienok na monitorovanie
v zadefinovaných miestach alebo na vykonávanie kontinuálnych meraní.

Každé laboratórium pozostáva z terénneho automobilu, ktorý obsahuje:
Monitory dávkového príkonu - jedného pevného a druhého prenosného. Pevný y-GM

detektor dávkového príkonu je upevnený na vonkajšej strane automobilu vo výške strechy a je
chránený pevnou ochrannou svorkou.

Vzorkovaciu jednotku na aerosoly a jódy - aerosólové a jódové vzorky sú zberané na
pevnej resp. prenosnej vzorkovacej jednotke.

Gamma spespektroskopický systém zahrňujúci PC a tlačiareň - tieto systémy
umožňujú analyzovať gamma-izotopy a môžu byť použité ako pevne inštalované jednotky
v automobiloch a oko mobilné systémy mimo automobilov pre in situ merania.

Monitor kontaminácie - kontaminácia objektov životného prostredia je monitorovaná
s dvomi typmi prenosných monitorov :
• Velkoplošným monitorom - p/y- detektorom plneným xenónom
• Kombinovaným a/p monitor s GM detektorom

Pohotovostná súprava (ERK - Emergency response kit) - má účel rýchlej detekcie veľmi
malých vzoriek. Táto súprava obsahuje vzorkovacie náradie, náradie pre prípravu a uloženie ako aj
meraciu jednotku pre celkovú a a p aktivitu - uloženú v olovenom tienení.

Dekontaminačná jednotka - pri odbere vzoriek, zvlášť pri a po havárii, môže byť používané
zariadenie a personál kontaminované. Pre odstránenie prípadnej kontaminácie je v automobiloch
zabudovaný dekontaminačný systém, obsahujúci zásobník s čerstvou vodou a ohrievacou jednotku,
umývadlo, zásobník s tekutým mydlom, zásobník na odpadnú vodu a zásobník obsahujúci papierové
utierky.

Systém zásobovania energiou - úplná nezávislosť automobilov je dosiahnutá elektrickou
sieťou 230 VAC a 12 V DC. Alternatívna podpora siete je za automobilového alternátora,
automobilovej batérie, prídavných špeciálnych batérií a externej elektrickej siete prostredníctvom
externej zásuvky a s elektrocentrálou.

GPS (Global positioning system) - vždy garantuje správne informácie o aktuálnej
geografickej pozícii pohybujúceho sa automobilu. Prijímač GPC posiela údaje do palubného počítača
pomocou sériového rozhrania. Prijímač GPS je spojený s jednotkou osobného navigátoroa
pozostávajúceho z tabule s kódovanou mapou.
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Prenos údajov a počítačový systém - špeciálne odpružený počítač s monitorom z tekutých
kryštálov je viac odolný proti nárazom ako normálne počítače. Na palubný počítač sú pripojené
nasledujúce zariadenia:

• Gamma spektroskopický systém - prostredníctvom sériového rozhrania
• Monitor dávkového príkonu y žiarenia a geografické navigačné zariadenie posielajú

dávkový príkon, čas, GPS súradnice v jednominutovom cykle.
Všetky získané údaje sú uložené v lokálnej databáze. Spoľahlivý prenos údajov je vykonávaný

používajúc dve rozdielne prenosové cesty - na požiadanie z centrálneho rádiologického počítača sú
údaje posielané z palubného zariadenia v 2 minútových cykloch

• prostredníctvom rádiového prenosu
• prostredníctvom mobilného telefónu (GSM modem)
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PRÍRODNÁ A UMELÁ RÁDIOAKTIVITA V PRIESTORE
RÚRAO MOCHOVCE

Juraj Bezák, URANPRES s.r.o. Spišská Nová Ves
Jozef Daniel, URANPRES s.r.o. Spišská Nová Ves

Jozef Moravek, VÚJE Trnava

L U v o d SK00K0182
Jedným z dôležitých článkov existencie jadrovej elektrárne je definitívne uloženie nízko a

stredne aktívneho rádioaktívneho odpadu upraveného do vhodnej formy. K tomu, aby takýto sklad
bol bezpečný a stabilný na pomerne dlhé obdobie (oddeľuje uložené RAO od životného prostredia), je
potrebné- dokonale poznať hlavne prírodné prostredie, do ktorého je úložisko situované. Preto je
dôležité a správne upresniť poznatky i pre Republikové úložisko rádioaktívnych odpadov (RÚ RAO)
Mochovce, a to s cieľom zvýšenia jeho využiteľnosti aj s ohľadom na predpokladané rozšírenie
kapacity úložiska. V auguste 1999 bol v rámci úlohy: „Zvýšenie využiteľnosti RÚ RAO Mochovce"
vypracovaný a schválený projekt geofyzikálneho prieskumu „Doplnkový geofyzikálny prieskum
lokality RÚ RAO Mochovce a blízkeho okolia". Na základe tohto projektu bola realizovaná úloha
„Radiometrický a radarový prieskum RÚ RAO Mochovce".

Práce boli projektované so zameraním na meranie prírodnej a umelej rádioaktivity a
stanovenie objemovej aktivity radónu v pôdnom vzduchu na prieskumnej ploche a mali slúžiť
k riešeniu geologických pomerov územia RÚ RAO Mochovce, ako i jeho vzťahu k životnému
prostrediu ešte pred daním úložiska do prevádzky. Cieľom prieskumných prác bolo:

• zistenie výskytu a otvorenosti zlomových Krm,
• zistenie objemovej aktivity radónu,
• zistenie prírodnej rádioaktivity územia nezávislou organizáciou,
• zistenie umelej rádioaktivity na území RÚ RAO nezávislou organizáciou.

Charakteristika záujmového územia

Úložisko rádioaktívnych odpadov sa nachádza v hornej^ časti svahovitej doliny cca 1 km od
jadrovej elektrárne Mochovce. Na geologickej stavbe územia RÚ RAO sa podieľajú horniny neogénu a
kvartéru.

Neogén - miocén:

>• pyroxenické andezity sarmatu - amfibol — pyroxenický andezit s biotitom.
> vuľkanoklastiká andezitov sarmatu - hyaloklastitové brekcie, ktoré dodávali materiál

pre epiklastické vulkanické brekcie, ktoré sú tvorené fragmentmi andezitov.
> sivé až sivozelené íly s polohami piesčitých ílov sarmatu — sivé, zelenosivé a vo vrchných

častiach tiež žltohnedé, väčšinou vápnité ílov s piesčitou prímesou.

Neogén - pliocén:

> piesčité íly s občasnými polohami jemnozrnných štrkov - stredne až hrubozrnné piesky,
pestré škvrnité, piesčité, miestami pevnejšie limonitizované íly, s občasným výskytom
uhoľných ílov a polohami polymiktných drobno až strednozmných štrkov s obsahom
andezitov, kremeňov a křemenných pieskovcov.

> štrky, piesčité zvetrané štrky - v štrkoch prevláda vyzretý materiál žilného kremeňa a
kremencov. Veľmi časté sú polohy sivých až žltosivých jemno až strednozrnných pieskov a
len ojedinelé sivých piesčitých ílov.
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Kvartér:

> eolické sedimenty: spraše (pleistocén) - spraše sú vápnité, svetložltej až okrovej farby,
ale jemnopiesčité s obsahom sľudy.

> deluviálne sedimenty: hliny s úlomkami hornín vulkanitov (pleistocén - holocén) -
fragmenty pyroklastík andezitov, íl, hlina a hrubozrnný piesok.

> polygenetické sedimenty: sprašovité hliny (pleistocén - holocén) - tvoria prechodný typ
sedimentov, ktoré sú tvorené žltosivými, okrovitými, odvápnenými, piesčitými hlinami.

> deluviálne sedimenty: piesčité hliny s občasnými štrkmi a úlomkami hornín (pleistocén -
holocén) — piesčité hliny s občasnými štrkmi a úlomkami hornín, ktoré sú tvorené
sivými, sivožltými, miestami pestrými sivohnedými hlinami s chaoticky rozptýlenými
štrkmi, občas aj s úlomkami vulkanoklastík.

5> deluviálno - fluviálne sedimenty: piesčito — štrkovité hliny (pleistocén - holocén) —
piesčito — štrkovité hliny, ktoré sú tvorené žltosivými, sivými, miestami oglejenými
štrkpvitými piesčitými hlinami.

> proluviálne sedimenty: prevažne hliny a piesčité hliny so zahlinenými štrkmi (holocén)
— sú tvorené 3 — 4 m hrubým heterogénnym súvrstvím sivých, sivožltých a miestami
limonitizoyaných hlín s polohami preplavených piesčitých štrkov, ílov a pieskov.

> fluviálne sedimenty: hliny ílovité až piesčito — ílovité s občasnými polohami štrkov
(holocén)

> antropogénne sedimenty: a) navážky a násypy; b) odkopy a navážky — heterogénny
hlinito - piesčitý a štrkovitý materiál, ktorý je základovou pôdou časti stavieb.

Realizované práce

Terénne geofyzikálne práce boli robené v nasledujúcich modifikáciách:
> meranie prírodnej rádioaktivity

— meranie koncentrácie uránu (eU)
— meranie koncentrácie tória (eTh)
— meranie koncentrácie draslíka (K)

> meranie vyvolanej rádioaktivity
— meranie koncentrácie cézia (137Cs)

> meranie objemovej aktivity radónu.
Terénne merania prírodnej rádioaktivity boli robené spektrometriou gama in situ s použitím

terénneho gamaspektrometra GS—256. Koncentrácie jednotlivých zložiek (eU, eTh, K) sú vypočítané
na základe ciachovacích koeficientov. Prepočtami boli získané hodnoty úhrnnej gamaaktivity (eUt) a
dávkového príkonu žiarenia gama (Da). Meranie umelej rádioaktivity sa realizovalo meraním 137Cs
spektrometricky prístrojom GS—256.

Meranie OAR bolo robené v 2 etapách. V 1. etape bolo pokryté územie prieskumnej plochy RÚ
RAO a blízkeho okolia na ploche 800 x 300 m. V 2. etape boli na základe týchto meraní, ako i
výsledkov štruktúrnej geofyziky (elektroprieskum, seizmika) vybrané časti plôch, na ktorých boli
merania zahustené. Bolo realizované metodikou LUK, a to systémom plošného merania v sieti bodov.
Plynopriepustnosť podložných hornín bola zisťovaná granulo metrickou analýzou vzoriek hornín,
ktoré boli odoberané vývrtmi do hĺbky cca 1 m.

Výsledky prieskumu

Na danej lokalite bolo zmeraných 738 bodov spektrometrie gama v sieti profilov. Profily po
vonkajšom obvode RÚ RAO boli vzdialené od seba cca 30 m a krok merania bol taktiež 30 m. Profily
vo vnútri RÚ RAO boli od seba vzdialené cca 20 m a krok merania na týchto profiloch bol 10 m.
Z týchto 738 meraných bodov bolo pre účely kontroly kvality merania opakovane premeraných 70
bodov. Celkove tak bolo na lokalite realizovaných 808 meraní spektrometrie gama. Priemerné
hodnoty prírodnej rádioaktivity pre jednotlivé litologické typy sú v Tabuľke č. 1.



Kód
la

lb
2
•y

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

15

Celkom

Geologické zaradenie
antropogénne sedimenty - návažky, násypy

antropogénne sedimenty - odkopy, navážky

fluviálne sedimenty - hliny

proluviálne sedimenty - hliny

deluviálno - fluviálne sedimenty : piesčito štrkovité hliny

deluviálne sedimenty : piesčité hliny s občasnými štrkmi

polygenetické sedimenty : sprašové hliny

deluviálne sedimenty : hliny s úlomkami hornín vulkanitov

eolické sedimenty: spraše

štrky, piesčité zvětralé strky

piesčité íly s občasnými polohami jemnozrnných štrkov

sivé až sivozelené íly s občasnými tenkými polohami piečitých ílov

vulkanoklastiká

pyroxenické andezity

zosuvy

Obdobie
holocén

holocén

holocén

holocén

pleistocén/holocén

pleistocén/holocén

pleistocén/holocén

pleistocén/holocén

pleistocén

pliocén

pliocén

miocén

miocén

miocén

K
1,29

1,36

1,22

1,45

1,21

1,16

1,10

1,00

1,10

1,08

1,19

1,25

eU
2,37

2,16

2,28

3,15

2,52

2,55

3,05

2,58

2,41

2,25

2,64

2,40

eTh
i,u
7,95

8,85

10,22

8,23

8,51

9,42

7,82

7,87

7,10

9,23

7,95

eUí
9,77

9,85

10,02

12,21

9,94

9,96

10,74

9,19

9,34

8,73

10,48

9,79

Da
49,88

50,12

51,21

62,63

50,94

51,12

55,47

47,40

47,92

44,75

53,77

50,08
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Hodnoty draslíka v skúmanom území sa pohybujú od 0,8 do 2,1 %, s priemernou hodnotou 1,26
%. Tento obsah je nižší ako je priemerný obsah pre územie Slovenska, t.j. 1,61 % (DANílií,, 1996). Pri
meraní širšieho okolia Mochoviec bola nameraná priemerná hodnota draslíka 1,55 % (DANIKL KT AL.,
L997). Výrazná je zmena (skok) medzi hodnotami na neporušenej časti a v „stavebnej jame", čo je
zapríčinené obnažením iných hornín, resp. navážkami, oproti okolitým horninám. Najvyššie hodnoty
obsahov K boli zistené v severovýchodnej časti, východne od samotnej stavby úložiska, a to
v horninách, ktoré boli dovezené ako navážka, a to až do 1,9 % K. Pomerne vysoké hodnoty vzhľadom
k celku sú i na okrajoch plochy, a to v juhozápadnej a juhovýchodnej časti. Vyššie hodnoty
v juhovýchodnej časti sú v navážkových horninách a v juhozápadnej časti sú to proluviálne sedimenty
- hliny. Nízke hodnoty po východnej strane skúmanej plochy sú spôsobené hlavne deluviálnymi
piesčitými hlinami so štrkom s piesčitými pliocénnymi ílmi s občasnými polohami jemnozrnných
štrkov. Prostredná časť plochy, kde sú obnažené miocénne sivé až sivozelené íly s občasnými
polohami piesčitých ílov má priemernú hodnotu 1,08 % K.

Hodnoty koncentrácie eU charakterizujú geologickú stavbu územia, odkopy a navážky.
Hodnoty U sa pohybujú v pomerne širokom rozmedzí, a to od 0,8 ppm do 6,4 ppm, s priemerom 2,4
ppm. Pre územie Slovenska je priemerná hodnota 3,3 ppm eU, pričom v širšej oblasti Levice —
Mochovce sa hodnoty eU pohybujú v rozsahu 2,5 - 5,2 ppm s priemernou hodnotou 3,57 ppm.
Najvyššie hodnoty eU boli namerané y navážke v severovýchodnej' časti plochy, kde hodnoty U
dosahujú až 6,4 ppm eU. Menšie zvýšenia sú i v juhozápadnej časti plochy, a to v piesčitých íloch
s občasnými polohami jemnozrnných pieskov, kde hodnoty dosahujú 3,6 ppm eU. V strednej,
obnaženej časti plochy v miocénnych íloch sa hodnoty pohybujú od 1,2 do 3,6 ppm eU, teda v
pomerne širokom rozsahu. Nízke hodnoty obsahu U boh' zaznamenané v antropogénnych
sedimentoch, v odkopoch a navážkách, 2,16 ppm eU a 2,37 ppm eU a v deluviálnych, ako i vo
fluviálnych sedimentoch. Najvyššie priemerné hodnoty obsahov eU patria proluviálnym sedimentom
a hlinám s priemernou hodnotou 3,15 ppm a polygenetickým sedimentom — sprašovým hlinám
s hodnotou 3,05 ppm eU. Celkove je možné vyššie hodnoty zistiť v severnej a západnej časti územia a
nižšie hodnoty vo východnej polovici územia s vylúčením navezeného materiálu pre sanáciu zosuvu.

Hodnoty Th sa v predmetnom území pohybujú v rozmedzí 3,2 — 14,2 ppm eTh, s priemernou
hodnotou 8 ppm eTh, pričom priemerná hodnota pre územie Slovenska je 9,4 ppm eTh. Podlá
nameraných hodnôt je možné predmetné územie rozdeliť na dva základné súbory, pričom územie
s vyššími hodnotami (8,5 - 11,5 ppm) sa nachádza na západnom ä severnom okraji skúmanej plochy
a plochu východnej časti územia s hodnotami 4 — 9 ppm eTh. Najvyššia hodnota bola nameraná
v navážke na sanáciu zosuvu v severovýchodnej časti územia a to viac ako 14 ppm eTh. Vyššie
hodnoty predstavujú v západnej časti deluviálne piesčité hliny s občasnými štrkmi a proluviálne
sedimenty — hliny. Nízke hodnoty obsahov eTh sú vo východnej časti územia a i keď sú tu horniny
vy mapované ako podobné horniny v západnej časti, zrejme sa svojím chemickým zložením odlišujú,
v danom prípade obsahom Th.

Prepočítané hodnoty úhrnnej gamaaktivity z 808 meraní sa pohybujú v rozsahu 4,8 - 19,3 ur,
s priemernou hodnotou 9,8 ur. Táto hodnota je pre územie Slovenska 12,4 ur, pričom hodnoty kolíšu
od 0,6 Ur do 34,9 ur, v závislosti od obsahov K, eU a eTh. Pre širšiu oblasť Mochoviec je táto hodnota
13,56 Ur, pričom najvyššími hodnotami sa prejavujú miocénne andezity a ich pyroklastiká a
pleistocénne eolitické spraše, pretože prevažná časť týchto spraší pochádza z neovulkanického
komplexu. Vyššími hodnotami sa prejavujú i kvartérne deluviálne sedimenty (13,8 u r). Oproti tomu
najnižšími hodnotami úhrnnej rádioaktivity sa vyznačujú pliocénne štrky, piesky, vápnité íly a
hlavne miocénne íly beladického súvrstvia. Na území RÚ RAO majú najnižšiu hodnotu eUt štrky a
piesčité zvetrané štrky - 7,87 ur, ďalej sú to antropogénne sedimenty s priemernou hodnotou 9,77 a
9,85 u r a deluviálne hliny - 9,19 ur. Najvyššími hodnotami sa vyznačujú proluviálne sedimenty —
hliny - 12,21 ur. Najvyššia hodnota úhrnnej gamaaktivity - 19,3 ur bola zistená v navážke pre
sanáciu zosuvu v severovýchodnej časti plochy. Vyššie hodnoty eUt sú v západnom a severnom
ohraničení plochy, nižšie v strednej a východnej časti.

Hodnoty dávkového príkonu žiarenia gama (Da), prepočítané z nameraných koncentrácií prí-
rodných rádionuklidov (K, U, Th), sa na území Slovenska pohybujú od 3 nGy.lv', až po 179 nGy.h1,



II. ročník konferencie Ki'ulionklivilu v /.ivolnom prostred! - Spiiiská Novii Ves 2000 27

pričom priemernú hodnota je z viac ako 77 000 meraní 63 nGy.lv1 (DANI líh, 1996). V širšom okolí Le-
vice - Mochovce je priemerná hodnota dávkového príkonu 70,18 nGy.lv1, čo je vyššia ako hodnota pre
celé územie Slovenska. Najnižšie hodnoty boli zistené v limnickom miocénnom neogéne - 66,1
nGy.lv1, najvyššie v kvartérnych eolitických sprašiach - 73,1 nGy.br1 a v andezitoch - 72,7 nGy.lv1.
Hodnoty dávkového príkonu sa pohybujú v rozmedzí 50 — 110 nGy.lv1. Pre územie RÚ RAO je prie-
merná hodnota dávkového príkonu 50,2 nGy.ii-1, pričom sa hodnoty pohybujú od 24 do 100 nGy.h1.
Vyššie hodnoty sú sústredené na západnej a severnej strane skúmaného územia, najnižšie hodnoty
na východnej a južnej časti územia. Priemerný dávkový príkon pre jednotlivé sledované typy hornín
sú od 44,7 nGy.h-1 pre štrky a zvetrané piesčité štrky po 62,6 nGy.h1 pre proluviálne sedimenty —
hliny.

Meranie 137Cs bolo robené na celej prieskumnej ploche, na totožných bodoch, ako meranie
prírodnej rádioaktivity. Tieto merania samozrejme nemohli byť realizované a vyhodnocované
v mieste stavby úložiska, kvôli zastavanosti plochy. Celé prieskumné územie je možné rozdeliť do
dvoch základných polí, a to na pole s koncentráciou cézia do 1800 Bq.nv2 a na pole 3 500 — 11 300
Bq.nv2. Hranica medzi nízkym a vysokým poľom hodnôt je zo severnej strany prieskumnej plochy
medzi profilmi 13 a 14, len v okolí bodov 14/090, 15/090, 15/120 a 14/120 je hranica nízkych hodnôt
severnejšie. Na južnej strane plochy sú nízke hodnoty koncentrácie 137Cs na celej ploche merania.
Z východnej strany je to hranicou profil 6 a zo západnej je hranica nízkych a vyšších hodnôt
koncentrácie medzi profilmi 2 a 3. Hodnoty nízkej koncentrácie 137Cs sa pohybujú v rozsahu 2 6 - 3
530 Bq.m-2, pričom základné rozdelenie je v intervale 30 až 1 800 Bq.nv2, so strednou hodnotou 564
Bq.nv2. Uvedené nízke hodnoty sú spôsobené tým, že uvedená plocha sa nachádza v „stavebnej jame",
z ktorej bola odstránená vrchná časť pokryvu, takže sa tu jedná o prostredie, v ktorom je rádioaktívne
znečistenie po jadrovej havárii Černobyl', prípadne po skúškach jadrových zbraní odstránené.
V severovýchodnej časti plochy v blízkosti meraných bodov 5/720 až 13/650 je veľmi málo odlišná
situácia. V tomto prípade sa jedná o navezenú horninu, pravdepodobne lomový kameň, ktorého
účelom bolo zaťaženie päty zosuvu, teda jeho stabilizácia. Iná situácia je po okrajoch meranej plochy,
a to či v severnej, západnej, alebo východnej časti. Tu sa hodnoty koncentrácie 1 3 7Cs pohybujú
v rozmedzí hodnôt 3 581 až 11 300 Bq.m-2, so strednou hodnotou 7 100 Bq.m-2. Rozptyl hodnôt
v súbore je závislý od rôznych vplyvov ovplyvňujúcich koncentráciu cézia. Jedná sa o situovanie
meraných bodov s ohľadom na sklon terénu, t.j. jeho členitosť, na využitie terénu, t.j. či sa jedná o
ornú pôdu, lúku, resp. les a od typu zeminy. Podľa kritérií Slovenskej komisie pre životné prostredie
časť hodnôt, ktoré presahujú hodnotu 5 300 Bq.m-2 prekračuje hodnoty kategórie, kde sa zisťuje
pôvod, či zdroj znečistenia, čo v danom prípade je jednoznačné - znečistenie po havárii v jadrovej
elektrárni Černobyl'. Priemerná hodnota pre odkrytú časť územia RÚ RAO Mochovce je 564 Bq.m-2,
pre okrajové časti je to 7 099 Bq.m-2, priemerná hodnota pre celé merané územie je 1 896 Bq.m2, čo je
nižšie než priemerná hodnota pre celé územie SR, ktorá je 2 200 Bq.m2.

Pre meranie objemovej aktivity radónu v pôdnom vzduchu bolo na lokalite realizovaných
v prvej etape 716 odberov pôdneho vzduchu v sieti profilov na zhruba rovnakých bodoch ako
spektrometria gama. Po spracovaní predbežných výsledkov a po konzultáciách s riešiteľmi ostatných
čiastkových úloh a odberateľom boli tieto merania zahustené. V rámci druhej etapy bolo odobratých
ďalších 405 vzoriek pôdneho vzduchu. Celkove bolo teda odobratých 1121 vzoriek pôdneho vzduchu,
z ktorých bolo vyhodnotených 951. Pre posúdenie plynopriepustnosti podložnej pôdy bolo
realizovaných 19 granulometrických analýz vzoriek z odvrtov do hĺbky cca 1 m po celej prieskumnej
ploche. Na 6 vzorkách bola plynopriepustnosť vyhodnotená ako malá a na 13 vzorkách ako stredná.
Výsledky merania sú znázornené v mape objemovej aktivity radónu v pôdnom vzduchu. Anomálne
zvýšené hodnoty objemovej aktivity radónu boli interpretované po konzultáciách s riešiteľkou
geoelektrických meraní a delíme ich na štyri typy anomálií podľa pôvodu :

1. anomálie spôsobené zvýšenou emanáciou radónu z hornín, ktoré majú prirodzene vyšší
obsah uránu

2. anomálie spôsobené nakoncentrovaním radónu v pôdnom vzduchu pôsobením nejakej
prekážky na povrchu

3. anomálie spôsobené zvýšenou koncentráciou radónu v pôdnom vzduchu vplyvom viac
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plynopriepustných hornín pod povrchom v hĺbkach tesne pod hĺbkou odberu pôdneho í
vzduchu í

4. anomálie spôsobené vystupovaním radónu z väčších hĺbok po predpokladaných tektonických I
poruchách a trhlinách.

Anomáliu prvého typu lokalizujeme do SV okraja prieskumného územia, zhruba od metráže |
16/110 po koniec profilu 16, od metráže 15/230 po koniec profilu a konce profilov 5, 6, 7 a 8 od spojnice ^
metráží 5/700 a 8/670. V tomto priestore vystupujú plytko pod povrch pyroxenické andezity so svojimi |
vulkanoklastikami. Táto interpretácia je tiež podložená zvýšenými hodnotami koncentrácie uránu na ä

tejto ploche. ,
Anomália druhého typu sa na danej prieskumnej ploche prejavuje len v úzkom páse na profile jí

20 v metráži 50 - 140, s miernym presahom až na profil 13 v metráži 80 - 85. Pravdepodobne sa tu j|
prejavuje bariérový efekt základovej dosky budovy, pod ktorou sa hromadí radón v pôdnom vzduchu a ji
ktorý spod nej uniká len úzkym pásom pôdy, kde je v okolí budovy relatívne najpriepustnejšia. !•

Anomáliu tretieho typu interpretujeme na profile 72 v metráži 0 — 120, s rozšírením až na
profil 5, metráž 130 - 180 a priečne cez profily 70, 68, 66 po metráž 64/90 - 120. Túto anomáliu I
pripisujeme vplyvu väčšej plynopriepustnosti päty násypu v tomto priestore. i;

Anomálie štvrtého typu by sa mali prejavovať pozdĺžnymi tvarmi, ktoré by mali kopírovať |
tektonické poruchy, na ktoré sú viazané. Na danej prieskumnej ploche interpretujeme tento typ i;
anomálie v troch prípadoch, aj ked' iba v jednom prípade sa prejavuje takto charakteristicky. |

Najvýraznejšia anomália objemovej aktivity radónu v pôdnom vzduchu prakticky kopíruje ||
priebeh profilu 9 v metráži 0 — 330 na JZ okraji prieskumnej plochy. Jedná sa o pomerne širokú
anomáliu, ktorú prisudzujeme tektonickej línii smeru SZ — JV, ktorá je tiež indikovaná v geologickej
mape. Táto tektonická Línia by mala byť ukončená podľa prejavov v mape izolínií objemovej aktivity
radónu v pôdnom vzduchu v priestore kríženia profilov 9 a 5.

Anomálie v priestore profilov 5 a 6 na metráži 250 — 290 a v priestore 5/520 - 540 až 6/510 —
530 interpretujeme ako prejavy možných paralelných tektonických línií v smere SZ - JV, ktoré však ;

končia pod ílovitým komplexom. Tieto tektonické línie sú približne v línii bodov 2/400 — 6/280 a
34/190 - 6/520. Vzhľadom na ich prejavy na povrchu uvažujeme, že tieto tektonické línie pôsobia aj
v nadložných íloch a miestami otvárajú trhlinky pre prenos radónu z hlbších častí až na povrch.

Pre celú prieskumnú plochu bola z 951 vyhodnotených bodov zistená priemerná hodnota
koncentrácie radónu v pôdnom vzduchu 21,5 kBq.m3 so štandartnou odchýlkou 14,7 kBq.nr3,
minimálna hodnota bola 0,3 a maximálna 104,8 kBq.nr3.

Záver

V rámci tejto úlohy boli projektované práce so zámerom prispieť k riešeniu geologických
pomerov územia RÚ RAO Mochovce, ako i definovať stav životného prostredia v tejto lokalite ešte
pred daním úložiska do prevádzky.

Prírodná rádioaktivita územia bola charakterizovaná mapami jednotlivých zložiek prírodnej
rádioaktivity, a to mapami koncentrácie draslíka (40K), uránu (eU) a tória (eTh), ktorých hodnoty
boli namerané priamo pri terénnych prácach na danej lokalite, ako i mapami vypočítaných hodnôt
úhrnnej gamaaktivity (eUt) a dávkového príkonu gama žiarenia (Da). Z nameraných hodnôt
vyplýva, že všetky zložky prírodnej rádioaktivity sú na danom území len prirodzeným obrazom
geologickej stavby tohto územia, aj keď musíme prihliadnuť k faktu, že sa prejavil rozdiel medzi
neporušeným územím a územím vo vnútri areálu RÚ RAO, kde sú v dôsledku stavebnej činnosti na
povrchu odkryté iné litologické celky, ako okolo areálu. Inak sa na meraniach neprejavili nijaké
mimoriadne anomálie, ktoré by naznačovali možnosť existencie iných, doposiaľ neznámych,
litologických celkov v tomto priestore.

Charakteristiku umelej rádioaktivity v prírodnom prostredí dokumentuje mapa koncentrácie
cézia (mCs). Je to podstatný prvok umelej rádioaktivity, ktorý bol do prírodného prostredia prinesený
globálnym spádom a spádom po havárii v jadrovej elektrárni v Černobyle. Na mape sa výrazne
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prejavili stavebné úpravy v areáli úložiska, keď bola odstránená povrchová vrstva pôdy, v ktorej sa
akumulovala podstatná časť cézia. Tým sa priestor úložiska svojimi nízkymi hodnotami koncentrácie
cézia výrazne odlišuje od okolitého terénu, v ktorom sa obsah cézia znižuje vplyvom rôznych faktorov
len prirodzenou cestou. Táto mapa vlastne vyjadruje momentálny stav v oblasti umelej rádioaktivity
(koncentrácia cézia), a tak sa môže do budúcnosti stať dôležitým porovnávacím materiálom pre
následný monitoring v tejto oblasti aj po spustení úložiska do prevádzky.

Pri hodnotení výsledkov radonového prieskumu má pre praktické použitie najväčší význam
vymapovanie tých anomálií objemovej aktivity radónu v pôdnom vzduchu, ktoré interpretujeme ako
anomálie spôsobené vplyvom prínosu radónu z väčších hĺbok po tektonických líniách a puklinách.
Tento cieľ sa podarilo splniť vďaka úzkej spolupráci s riešiteľkou ostatných geofyzikálnych metód.
Táto časť prieskumu bola oproti ostatným mierne problematická, nakoľko na radonový prieskum má
veľký vplyv inžinierskogeoíogická stavba územia, hlavne plynopriepustnosť podložných hornín. Táto
je v území prieskumu pomerne malá a dosť variabilná, čo sa aj prejavilo vo výsledkoch radonového
prieskumu, keď jednotlivé namerané anomálie neboli až také výrazné, ako boli predpoklady v štádiu
projektovania tejto úlohy. Napriek tomu bol cieľ úlohy splnený.
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EPIDEMIOLOGICKÁ ŠTÚDIA JE SÚČASŤOU
BEZPEČNOSTNEJ DOKUMENTÁCIE

JADROVÁ ELEKTRÁREŇ MOCHOVCE

Mojmír Šeliga, Úrad jadrového dozoru SR, Bratislava

Poslanie Úradu jadrového dozoru (ÚJD) SR je definované zákonom NR SR č. 130/1998 Z. z. „o
mierovom využívaní jadrovej energie" (Atómový zákon), ktorý nadobudol účinnosť 1.7.1998. Hlavným
poslaním ÚJD je zaručiť občanom Slovenskej republiky ako i medzinárodnému spoločenstvu, že
atómová energia sa na území Slovenskej republiky bude využívať výlučne na mierové účely a že
Slovenské jadrové elektrárne sú projektované, budované a prípadne likvidované v súlade s príslušnou
legislatívou.

Poslaním ÚJD je taktiež dohliadať na to, aby prevádzka jadrových zariadení neohrozila
samotných zamestnancov, alebo obyvateľstvo a taktiež aby prevádzka jadrových zariadení
nepoškodila životné prostredie, alebo nespôsobila ujmu na majetku.

Už v roku 1997 sa podarilo na úrovni Slovenských Elektrární, a. s., za účasti spracovateľov
predbežnej bezpečnostnej správy JE Mochovce zaradiť problematiku zdravotného stavu obyvateľstva
medzi základné charakteristiky vplyvu jadrovej elektrárne na životné prostredie a človeka.
Epidemiologická štúdia sa stala súčasťou bezpečnostnej dokumentácie JE Mochovce a
epidemiologické hodnotenie je súčasťou hodnotiacich prác v danej lokalite.. Tieto aktivity si vyžiadali
okrem výstavbového, spúšťacieho a prevádzkového majstrovstva aj dôležitú komunikačnú aktivitu so
všetkými skupinami obyvateľstva, štátnej správy a „zelenými" organizáciami z domova i zo
zahraničia. Skúsenosti z minulých rokov naznačili akým spôsobom sa tieto aktivity budú uberať a
práve zdravotné hodnotenie obyvateľstva žijúceho v okolí JE Mochovce pred spúšťaním prvého bloku
do prevádzky, mali rozhodujúcu faktografickú výpovednú hodnotu, ktorá znamená pri správnej a
vhodnej interpretácii rozhodujúci význam. A práve dobré zvládnutie monitorovacích, hodnotiacich a
informačných aktivít predovšetkým z oblasti radiačného pozadia a prezentácia zdravotného stavu
obyvateľstva boli pri týchto komunikačných stretoch najdôležitejšie.

SK00K0183
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PREDPREVÁDZKOVÝ A PREVÁDZKOVÝ MONITOROVACÍ
PROGRAM KONTROLY RÁDIOAKTIVITY ŽIVOTNÉHO

PROSTREDIA V OKOLÍ ATÓMOVÝCH ELEKTRÁRNÍ Z POZÍCIE
ŠTÁTNEHO ZDRAVOTNÉHO DOZORU

Ľubomír Čechvala, Štátny zdravotný ústav SR
Andrea Ondrušková, Štátny zdravotný ústav SR

Súčasne s rozvojom jadrovej energetiky vo svete aj u nás sa zvyšujú požiadavky na jadrovú a
radiačnú bezpečnosť existujúcich, ako aj budovaných atómových elektrární a ostatných jadrovo-
energetických zariadení. Táto požiadavka výrazne vystúpila do popredia po Černobyľskej katastrofe,
od ktorej nedávno uplynulo už 14 rokov. Takisto stúpol spoločenský tlak na prevádzkovateľov, ktorý
sú povinní oboznamovať verejnosť s udalosťami v elektrárni. Súčasne sa zvyšuje aj úloha verejnej a
nezávislej kontroly predovšetkým z hľadiska vplyvu prevádzky jadrovej elektrárne na životné
prostredie a to nielen v prípadoch neplánovaných únikov rádioaktivity do životného prostredia, ale aj
za normálnej činnosti. Úlohou štátneho zdravotného dozoru je sledovať a hodnotiť rádioaktívne
výpuste z JE do životného prostredia a jeho vykonávaním sú poverené štátne zdravotné ústavy.

Výkon štátneho zdravotného dozoru na Slovensku zaisťuje aj Štátny zdravotný ústav
Slovenskej republiky v Bratislave, spolu so svojimi pobočkami v Banskej Bystrici, Košiciach a
Leviciach. V našom príspevku sa chceme venovať jednej významnej časti tohoto dozoru, a to
plánovaniu merania radiačných parametrov životného prostredia tak v okolí JE, ako aj na
referenčných miestach.

Radiačný monitoring, podobne ako u prevádzkovateľa, rozdeľujeme na:
1. terénne merania radiačných parametrov
2. odber vzoriek životného prostredia a laboratórne stanovenie mernej aktivity záujmových

rádionuklidov
Pri príprave tohto príspevku sme sa rozhodli nevenovať pozornosť reálnym výsledkom našich

meraní, ale sa skôr sústrediť na obsah a rozsah monitoringu. Naše pracovisko, ktorého súčasný názov
je centrum ochrany zdravia pred žiarením ŠZÚ SR v Bratislave, bolo v minulosti súčasťou
hygienickej služby. Špecializovaná skupina ľudí budovala od konca 50. rokov rádiologické
laboratórium tak, že už začiatkom 60. rokov sme získali dnes už unikátne výsledky kontaminácie
životného prostredia po intenzívnych skúškach atómových zbraní v atmosfére. S metodickým a
prístrojovým rozvojom sa získalo v priebehu ďalších rokov stále väčšie množstvo výsledkov, takže
dnes môžeme oprávnene povedať, že na Slovensku asi nie je rádiologické pracovisko, ktoré by malo
vlastné výsledky za 40 ročné nepretržité obdobie v takom rozsahu, ako je u nás. Časť z týchto
výsledkov bola prezentovaná na tomto fóre už pred tromi rokmi na prvej takejto konferencii.

Dnes chceme poukázať len na jednu skutočnosť, ktorá môže byť pre niektorých, predovšetkým
mladších pracovníkov v danej oblasti pomerne prekvapivá. Spad rádioaktívnych látok z atmosféry v
roku 1962 na zemský povrch, a následná rádioaktívna kontaminácia biosféry bola v tomto roku 43
700 Bq/m2, čo je mnoho násobne viac ako za rok po Černobyľskej udalosti. Týmto samozrejme
nemienime znižovať závažnosť Černobyľskej udalosti na naše životné prostredie a v konečnom
dôsledku aj na zdravie ľudskej populácie.

Meranie radiačných parametrov životného prostredia v našich súčasných podmienkach v okolí
JE vykonávame formou jednorázových, kontrolných meraní a bodových odberov vzoriek.
Zdravotnícke zariadenie nášho typu, úplne finančne závislé na rozpočte zdravotníctva nemá a v
budúcnosti asi nebude mať možnosť zriadenia trvalých meracích a odberových staníc, ako ich
poznáme u prevádzkovateľov JE. Naša činnosť sa odvíja od našich kapacitných možností všetkého
druhu. To znamená, že nemáme možnosť kontrolovať prevádzkovateľa z hľadiska dodržiavania

SK00K0184
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koncentračných a bilančných limitov výpustí rádioaktívnych látok do atmosféry a hydrosféry. Naša
činnosť sa obmedzuje na bodové merania a odbery v teréne a ich laboratórne analýzy. Tak, ako má
prevádzkovateľ vypracovaný a schválený monitorovací program radiačnej kontroly okolia, aj naše
Centrum vykonáva monitoring podľa podobného plánu. Ak odhliadneme od kvalitatívnych a
kvantitatívnych rozdielov v týchto monitorovacích programoch, tak ďalší rozdiel vidíme v
skutočnosti, že prevádzkovateľ musí mať takýto program schválený viacerými inštitúciami (vrátane
orgánov na ochranu zdravia). Monitorovací program, ktorý realizujeme v rámci štátneho zdravotného
dozoru nie je nikým schvaľovaný a vytvárame si ho sami na základe možností a potrieb. Jeho
hlavným rysom je nezávislosť tak od prevádzkovateľa, ako aj od iných orgánov a organizácii, čo v
minulosti vždy nebolo. Náš súčasný monitorovací program v okolí J E Mochovce za jej normálnej
prevádzky je nasledujúci:

Druh vzorky (počet) Miesto odberu Analyzovaný nuklid Frekvencia odberu

1. HYDROSFÉRA
Pitné vody (3)

Povrchové vody
- rybníky (4)
- Hron (2)

Odpadové
potrubie EMO (3)

Vodné sedimenty
a rastliny (3)

2. Atmosferický spad (2)

3. Mlieko (4)

4. Poľnohospodárske
produkty
pšenica, jačmeň, lucerna, si-
lážna kukurica, repné listy,
zelenina (mrkva, petržlen,
cibuľa, zemiaky, kel,
kapusta, zeler, kaleráb
5. Pôda (4)

Červený Hrádok
Šandorhalma
Nový Tekov
čifáre, Nevidzany,
Levické rybníky,
Nemčinany, Kalná
n/Hronom, Tlmače
odpad, stružka z
RÚO EMO, dozime-
trická stanica EMO,
ústie odpad, kanála-
priehrada Malé Ko-
zmálovce
priehrada Malé Koz-
málovce, potok Pe-
rec-Levické rybníky,
Dolná Seč (Jur n/H,
Želiezovce
Meteo stanica EMO
ŠZÚ Levice

Starý Tekov - RD,
Červený Hrádok,
Kalná n/Hronom,
Veľký Ďur-RD
Šandorhalma
Čifáre '•
Malé Vozokany
Tlmače

Kalná n/Hronom,
Čifáre, Červený
Hrádok, Starý Tekov

celková beta akt.,
3H, 1 3 I I

celková beta akt.,
ooSr, 137Cs, 3H, " U

celková beta akt.,
9°Sr, i37Cs, 3H, 1 3 1 I ,
gamaspektrometria

»Sr, «7Cs,
gamaspektrometria

celková beta akt.,
*>Sr, 137Cs, "U,
gamaspektrometria
9°Sr, 137Cs

9°Sr, 137Cs

9°Sr, 137Cs

1 x mesačne

1 x mesačne

1 x mesačne

1 x ročne

1 x mesačne

1 x mesačne

1 x v sezóne

1 x ročne
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pokračovanie

6. Ovzdušie (3)
ovzdušie

ovzdušie
ovzdušie

( + povrch pôdy)

7. Rôzne

cca 25 lokalít

cca 25 lokalít

cca 10 lokalít

dávkový príkon
(ionizačné komory)
dávka (TLD)

ra- kontaminácia
(gamaspektrometria)

1 x za 3 mesiace

1 x za 3 mesiace

1 x polročne

Cielené monitorovacie a rádioekologické štúdie (prienik rádionukĽdov do
vôd, radiačná záťaž, prestup do potravného reťazca, atd) vykonávané
podľa potrieb resp. na požiadanie

V roku 1999 sa skončilo predprevádzkové monitorovanie a v súvislosti so začatím výkonovej
prevádzky JE Mochovce bol vypracovaný vyššie uvedený program. Predprevádzkové monitorovanie
Mochoviec sa vykonávalo už asi 12 rokov podľa obdobného programu. Vypracovaním a hlavne
realizáciou tohoto nového programu sa prakticky vyrovnal rozdiel medzi kvalitou a rozsahom
monitorovacích programov EBO a EMO. Programy zahrňujú kontrolu rádioaktivity životného
prostredia za normálnej prevádzky, pričom sa venuje pozornosť najmä rádionuklidom ^Sr, 137Cs, 1 3 1I,
3H a celkovej beta aktivite vo vodách pitných, povrchových a odpadových, vo vodných rastlinách a
sedimentoch, atmosferickom spade, poľnohospodárskych produktoch a pôde. V ovzduší sa merajú
dávky a dávkové príkony, v poslednom období rozširujeme monitorovacie programy aj o
gamaspektrometrické merania " in situ".

Niektoré odbery vzoriek a merania sú závislé na spolupráci s inými organizáciami ako sú
poľnohospodárske družstvá, obecné úrady, SHMÚ v Jaslovských Bohuniciach a Mochovciach. Každý
z monitorovacích programov v "základnom" vyhotovení predstavuje odber a analýzy 280 vzoriek
životného prostredia a niekoľko stoviek terénnych meraní dávok, dávkových príkonov a snímania
spektier gama. Kvalita monitorovania závisí od výberu odberových miest a meracích miest, kvality
terénnej a laboratórnej techniky, odbornej zdatnosti pracovníkov a financií.

Ak za normálnej prevádzky JE monitorujeme podľa svojich programov, v prípade
neplánovaných únikov, resp. v prípade radiačnej havárie sa situácia mení. Pokiaľ ide o únik v takom
rozsahu, že sa nevyžadujú opatrenia na ochranu obyvateľstva, aplikujeme "havarijný" monitorovací
program. Jeho náplň závisí od druhu úniku (únik plynov alebo aerosólov do atmosféry, únik do
hydrosféry), celkovej uvoľnenej aktivity, druhu rádionuklidov, atď. V takýchto prípadoch vstupuje
aktívne do diania hlavné koordinujúce pracovisko - Slovenské ústredie radiačnej monitorovacej siete
SÚRMS. Štátny zdravotný ústav SR tvorí jednu z jeho stálych zložiek a má v tomto prípade plniť rad
úloh, spojených tak s monitorovaním radiačnej situácie, ako aj s rozhodovacou činnosťou.
Koordinačné a riadiace centrum vyhlasuje aj aktiváciu svojich zložiek v prípadoch rôznych cvičení v
blízkom zahraničí, resp. reálnych únikov alebo strát kontroly nad zdrojmi ionizujúceho žiarenia v
týchto štátoch.

Na záver nášho príspevku, ešte krátky pohľad do minulosti. V 40-ročnej histórii radiačné
hygienického monitoringu v životnom prostredí - ak odhliadneme od metodických a prístrojových
zmien - môžeme z hľadiska kontaminácie životného prostredia vymedziť niekoľko zlomov:
1. obdobie okolo roku 1963,
2. obdobie rokov 1975 - 1978,
3. rok 1986 - obdobie Černobylu,
4. súčasné roky stability.

Prvé obdobie, bolo obdobie masívnej kontaminácie atmosféry z pokusných výbuchov
atómových zbraní. Po roku 1963 nastáva globálne "čistenie" biosféry, ktoré prakticky trvalo až do
roku 1986. Roky 1975-78 sú zo slovenského pohľadu dôležité tým, že po prevádzkových udalostiach v
A-l sa dostalo do životného prostredia značné množstvo rádioaktívnych látok predovšetkým do
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vodného ekosystému Maniviera a Dudváhu. Časť z tejto kontaminácie tam pretrváva dodnes, pričom
radiačné parametre na niektorých miestach pri Dudváhu signifikantně prevyšujú hodnoty pozadia.

Súčasné obdobie je charakterizované stabilne nízkou rádioaktívnou kontamináciou. Naše
výsledky a poznatky naznačujú, že niet inej zložky životného prostredia, okrem spomenutého
Dudváhu, kde možno namerať zvýšené hodnoty radiačných parametrov z umelých rádionukhdov. Z
potravinových článkov jedine huby vykazujú ešte stále aktivity na úrovni stoviek Bq/kg, čo je zrejmý
pozostatok Černobylu. Ostáva nám všetkým pevne veriť, že súčasná priaznivá situácia bude
pretrvávať stále.
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MONITOROVANIE RÁDIOAKTIVITY DUNAJA A JEHO
PRÍTOKOV VÁHU, HRONA A IPĽA

Marta Vršková, Výskumný ústav vodného hospodárstva, Bratislava
Zoltán Kassai, Výskumný ústav vodného hospodárstva, Bratislava

Y. . SK00K0185
Úvod

Dunaj slúži vo veľkej miere ako zdroj pitnej, úžitkovej a závlahovej vody, jeho vody sa
využívajú na rybolov, rekreáciu, vodné športy a riečnu dopravu. Na Žitnom ostrove, ktorý je
ohraničený Dunajom, Malým Dunajom a Váhom sa nachádzajú mimoriadne významné zásoby
podzemnej vody. Žitný ostrov je vytvorený zo štrkopieskových náplavov a vytvára jedinečný prírodný
zdroj pitnej vody. Z týchto dôvodov je komplexný rozbor vôd Dunaja aj z rádiologického hľadiska
mimoriadne dôležitý.

Dunaj ako jedna z najdôležitejších riek Európy je v súčasnosti recipientom odpadových vôd z
viacerých jadrových energetických zariadení. Už pri vstupe na územie Slovenska je Dunaj
ovplyvnený odpadovými vodami z jadrových elektrárni.

V Nemecku je na Dunaji JE Gundremmingen a na rieke Isar, ktorá sa vlieva do Dunaja je JE
ISAR. V Českej republike sa do Moravy a následne do Dunaja vlievajú odpadne vody z JE Dukovany.
Na našom území sa do Dunaja vlievajú vody z JE v Jaslovských Bohuniciach (Váh) a z JE v
Mochovciach (Hron).

Rádiologický monitoring Dunaja možno rozdeliť na sledovanie rádiologických ukazovateľov
vody, sedimentov a v posledných rokoch sa začína sledovať aj flóra a fauna.

Odberové miesta a metodiky

V rámci monitoringu povrchových vôd z hľadiska rádioaktivity je na slovenskom úseku
Dunaja sledovaných niekoľko profilov: Karlova Ves, Bratislava - stred, Rajka, Medveďov, Komárno,
ďalej odpadový pri Sape a priesakový kanál pri Čuňove, ďalšie odberové miesta sú na prítokoch
Váhu, Hrona a Ipľa (Salka a Kalonda). Odbery sú vyznačené na obr.l.

Z ukazovateľov rádioaktivity vody sú sledované: celková objemová aktivita beta (frekvencia
odberov 12 - krát za rok), objemová aktivita trícia, stroncia-90 a cézia - 137 (frekvencia odberov 4 -
krát do roka). Všetky vzorky sa odoberajú ako jednorázový bodový odber.

Vzorky sedimentov sa z Dunaja odoberajú v troch profiloch Bratislava, Komárno, Szob, a to z
ľavého aj pravého brehu. Vzorky sa odoberajú dvakrát do roka, 1,5 m od brehu.

V sedimentoch sa po vysušení, rozdrvení a presitovaní stanovuje: celková (hmotnostná)
aktivita alfa, beta a gama spektrometriou vybrané rádionuklidy (Cs-134, Cs-137, Ra -226, Ac - 228 a
ďalšie). •:
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Komárno

HUNGARIA

Obr.l

Výsledky a diskusia

Rádiologické laboratórium VÚVH v Bratislave sa systematickým sledovaním Dunaja zaoberá
od roku 1974. Rádiologická kontaminácia Dunaja mala od roku 1982 v dôsledku moratória na
jadrové skúšky, klesajúcu tendenciu, až do apríla 1986, keď došlo k havárii v Černobyle (KOREŇOVÁ,
1994). Od roku 1986 obsah rádionuklidov opäť klesá a hodnoty sa pohybujú okolo strednej hodnoty.

Hodnoty trícia sa v Dunaji pohybujú v rozsahu 1 — 10 Bq/1, vyššie hodnoty v rozsahu 10 — 20
Bq/1 boli zistené v niekoľkých prípadoch vo Váhu, Hrone a Ipli.

Hodnoty stroncia-90 boli v Dunaji aj v prítokoch v koncentráciách niekoľkých mBq/1.
Hodnoty cézia - 137 sa vo všetkých sledovaných profiloch vyskytovali rádové v jednotkách

mBq/1. (MAKOVINSKÁ, 1997).
Výsledky celkovej objemovej aktivity beta v Dunaji sú znázornené na obr.2, celková objemová

aktivita beta prítokov Dunaja, Váhu, Hrona a Ipľa sú na obr. 3. Uvedené sú priemerné hodnoty za
rok. Podľa normy pre klasifikáciu povrchových vôd (STN 75 7221) z roku 1999 je voda v Dunaji z
hľadiska rádiologických ukazovateľov v I. triede.

Výsledky stanovenia obsahu celkovej objemovej aktivity alfa a beta v sedimentoch Dunaja
odobratých v Bratislave sú znázornené na obr.4. Z obrázku vidieť, že v sedimentoch dochádza
postupne k zvyšovaniu celkovej objemovej aktivity alfa.

Monitoring má význam hlavne z dlhodobého hľadiska, keď v prípade havárie alebo silného
znečistenia Dunaja sú známe dlhodobé hodnoty jednotlivých ukazovateľov.
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OBJEMOVÁ AKTIVITA BETA - DUNAJ
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DUNAJ-SEDIMENTY - BRATISLAVA
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KUMULÁCIA RÁDIONUKLIDOV V BIOMASE BENTICKÝCH
ORGANIZMOV A SEDIMENTOCH DUNAJA

Zoltán. Kassai, Výskumný ústav vodného hospodárstva, Bratislava
Emília Elexová, Výskumný ústav vodného hospodárstva, Bratislava

Úvod SK00K0186

V podmienkach narastajúceho antropogénneho vplyvu na ekosystém Dunaja vzniká praktická
nutnosť periodického hodnotenia kvality vody, sedimentov, ale aj biomasy z rádiologického hľadiska.

Z hľadiska rádioaktívneho znečistenia má každý tok svoju špecifickú charakteristiku, ktorá
výrazne ovplyvňuje správanie a vlastnosti do neho vypustených rádionuklidov. Koncentračné a
disperzné deje v toku rieky závisia od početných fyzikálno-chemických charakteristík, z ktorých
najdôležitejšia je rýchlosť prúdenia, pretože táto vlastnosť rieky výrazne ovplyvňuje vzájomný podiel
látok suspendovaných a sedimentujúcich. Kyslíkový režim vody determinuje biologický život
vzhľadom na vodnú flóru a faunu s vysokým kumulačným faktorom. Tieto príklady poukazujú na
zložitosť problému a nutnosť jeho komplexného výskumu (KOPUNCOVÁ, 1993).

V rámci dlhodobého sledovania kvality Dunaja, ako medzinárodnej a hraničnej rieky, sa už
niekoľko rokov v slovenskej časti toku sleduje kvalitatívne a kvantitatívne zloženie viacerých
rastlinných spoločenstiev.

Slovenský úsek Dunaja je ovplyvnený odpadovými vodami z jadrových elektrárni v Nemecku,
Českej republike. Na našom území sa doňho vlievajú vody z jadrových elektrárni v Jaslovských
Bohuniciach (Váh) a v Mochovciach (Hron). Nízkoaktívne odpady z jadrových elektrární, ale aj z
pracovísk ionizujúcim žiarenín (nemocnice, výskumné ústavy) sa najčastejšie likvidujú tak, že sa
vypúšťajú do najbližšieho recipientu, v ktorom nastáva viac-menej výrazné riedenie.

Rádionuklidy po vstupe do povrchovej vody sa z veľkej časti hromadia v biotickej, živej zložke
(vodná flóra a fauna), ako aj v neživej, anorganickej časti sprievodných látok (sediment,
susupendované látky) tohto biotopu (MAYER ET AL., 1980).

Charakteristika organizmov a opis odberových miest

Z hľadiska sledovania bioakumulácie niektorých sledovaných rádionuklidov sa osvedčili drobné
vodné kôrovce čeľade Gammaridea a veľké druhy lastúrnikov čeľade Unionidae - rodu Unio (korýtko)
a Anodata (škľabka). V oboch prípadoch je manipulácia pri odbere a spracovaní veľmi jednoduchá a
výsledná biomasa uvedených živočíchov vo vodnom prostredí pomerne veľká. Tieto benticke
organizmy sú zobrazené na obr.l.

V rokoch 1997-1998 sa študoval makrozoobentos hlavného toku Dunaja v slovenskom úseku
nielen z hľadiska obsahu ťažkých kovov, ale aj z hľadiska obsahu niektorých rádionuklidov.
Najvyššie umiestnené odberové miesto - v rakúskom Hainburgu, ktoré sa nachádza nad prítokom
Moravy a zároveň v tejto lokalite ešte nie je breh koryta upravený regulačným kamenným
upevnením ani násypmi hrubého lomového kameňa, ako je tomu takmer v celom slovenskom úseku
až po Komárno. Posledné odberové miesto - maďarský Zebegény, je lokalizované pod vyústením Ipľa,
kde Dunaj vlastne opúšťa slovenské územie a zároveň brehy tu nie sú opäť upravované. Zvyšné
odberové miesta - Slovnaft, Radvaň a Chľaba sa nachádzajú postupne pod vyústením Moravy, Váhu
a Hrona a nachádza sa tu pôvodný, v prevažne mierne štrkový substrát (ELEXOVÁ, 1998).



H. ročník konferencie Rádioaktivita v životnom prostred! - Spišská Nová Ves 2000 40

Anodontct

Obr.l

Odber, spracovanie a analýza vzoriek

Za účelom stanovenia rádioaktivity v biomase bentických organizmov sa príležitostne odoberali
zástupcov čeľade Gammaridae "kicking" metódou pomocou ručnej kruhovej sieťky. Okrem nich sa
ručne zbierali lastúrniky (prípadne prázdne lastúry) čeľade Unionidae.

Organizmy pre stanovenie rádioaktivity sa sušili pri teplote 80 °C, pričom telá lastúrnikov a
ulitníkov boli najprv oddelené od schránky. Po homogenizácii vysušených organizmov sa stanovili
pomocou gamaspektrometra tieto rádionuklidy. 40K, 226Ra, 137Cs, a ^Ac.

V sedimentoch sa po vysušení, rozdrvení a presitovaní stanovili horeuvedené rádionuklidy
gamaspektrometricky.

Výsledky a diskusia

Z ukazovateľov rádioaktivity sa v biomase bentických organizmov sledovali štyri ukazovatele -
draslík (40K), rádium (^Ra), cézium (^Cs), a aktínium (^Ac).

Z výsledkov obsahu rádionuklidov v telách lastúr v Zebegényi v rokoch 1997-99 je evidentné, že
priemerné obsahy jednotlivých rádionuklidov sú takmer na jednej úrovni (obr. 2). Z obrázku 3 a 4
vidieť, že čím viac sa mení horský charakteru Dunaja na nížinný, tým viac rádionuklidov sa
kumuluje do tela organizmov. Výnimku tvorí 226Ra na obr. 4 a 137Cs na obr. 3. Z obrázku 5 a 6
vyplýva, že obsah rádionuklidov v sedimentoch je vyšší, než v bentických organizmoch.

Tieto namerané hodnoty sa nedajú štatisticky vyhodnotiť, lebo z každého odberového profilu
bola iba jedna vzorka a v niektorých prípadoch bolo málo vzorky. Navrhujeme tieto výsledky pokladať
za orientačné.

Pre komlexnejšie monitorovanie je potrebné analyzovať aj biotické, ale aj nebiotické zložky a to
vo viacerých odberových miestach a vo viacerých intervaloch v danom roku. Porovnaním takto
získaných výsledkov by sa dala určiť presná akumulácia jednotlivých rádionuklidov v bentických
organizmoch.
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Obsah rádionuklidov v telách lastur v
Zebegényi v rokoch 1997-99
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Obr. 2
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NATURAL RADIOACTIVITY OF THE KLODZKO AREA
(SW POLAND)

Wojciech CiQŽkowski, Institute of Mining, University of Technology, Wroclaw
Agnieszka Ochmann, Institute of Geological Sciences Wroclaw University, Wroclaw

Andrzej T. Solecki, Institute of Geological Sciences Wroclaw University, Wroclaw
Henryk Sztuk, Institute of Mining, University of Technology, Wroclaw

Abstract: W oparciu o materiály žebrané w czasie poszukiwari zlóž uranu w Sudetách i
opublikowane wyniki analiz zawartošci radionuklidów podjato próbe, opisu naturálnej promie-
niotwórczošci Ziemi Klodzkiej. W obszarze tym odslaniaja sie. zarówno magmowe i metamor-
ficzne skaly waryscyjskiego podloža jak i kredowe osady rowu górnej Nysy. Uwzgle.dniajac dane
o koncentracji radonu w powietrzu glebowym w rôznych typach skal i wyniki kartowania
geologicznego stworzono model przestrzennej zmiennosč koncentracji radonu na obszarach
jednostek geologicznych Ziemi Klodzkiej. Analizy zawartošci radionuklidów w skalách w
polaczeniu z mapa zasie.gu ich wyste.powania poshižyly do stworzenia oceny naturálnej dawki
promieniowania gamma emitowanej przez skaly tego rejonu.

Introduction SK00K0187

Klodzko area located inside Sudety Mts (Czech Massif) is composed of two metamorphic
massifs divided by the Alpine Upper Nysa Graben filled with Cretaceous sediments. The eastern
metamorphic Sniežnik Massif is well known as a locality of intensive uranium prospecting. The
western massif of the Bystrzyckie and Orlickie Mts. is less known, although some prospecting works
have been performed there. Two granitoid massifs the Klodzko-Zloty Stok in the north and Kudowa
in the west occur in the Kiodzko area.

In spite of the broad prospecting activity the only existing radiometric map is the 1: 750 000
(STRZELECKIET AL., 1993), very general one, covering the whole territory of Poland. Taking this into
account it is quite understandable that results of this radiometric mapping are slightly different than
laboratory analyses. For example concentrations of eTh and eU do not exceed 8 ppm and 4 ppm
respectively in the Kiodzko area.

Method

Published and archival data have been analysed and compared with preliminary radiometric
results of gamma spectrometric measurement.

Results

Rocks of the area are of different radionuclides content (Fig. 1).
Increased uranium content influences Rn activity of soil gas and ground waters of the area.
Numerous emanometric data collected during prospecting activities has been analysed. Rn soil

gas content of soils developed on various rocks is shown in the Table 1.
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Fig. 1. Radionuclides content of various rocks of the Klodzko area (after ŠMISZEK, 1996).

Table 1. Radon soil gas content in various bedrock conditions in the Klodzko area after archival data
(ZPR-1).

Bedrock
granite
gneiss
micaschist
crystalline limestone

Rn soil gas content [kBq/m3]
19-56
26-33
15-22

11-15

Waters of increased Rn activity often occur in the Šniežnik Massif (Fig. 2). Radon migration is
promoted by underground water flow. In one of the adit outflows on the eastern slopes of the
ániežnik Mt. .(1425 m a.s.l.) the highest (2964 Bq/dm3) Rn activity in Poland has been found. These
waters are flowing out from gneisses with small lenses of micaschists (CIE.ŽKOWSKI, 1990).

Thermal waters (20 -45 °C) of HCO3-F-Na type which flow out in Lqdek Zdroj from the fracture
zone in gneisses also contain increased level of Rn fromlll tol369 Bq/dm3. Age of these waters
determined by " C method is about. 9 000 years (ZUBER ET AL., 1994). Variation of Rn activity in
waters determined by long term measurements in the years 1963-1998 reaches its maximum value of
55% (CIE.ŽKOWSKI ET AL., 1995; PRZYLIBSKI, 2000). No correlation neither with time of the
underground flow nor radium content (6,8 Bq/dm3) has been found. It is mainly rock emanation
coefficent which influences radon activity in water (PRZYLIBSKI, ŽEBROWSKI, 1999).

10 50 100 500 1000 Bq/dm3

Fig. 2. Cumulative diagram of Rn content in underground waters of the Klodzko area (after
ClEZKOWSKI, 1990). Š - Šniežnik Massif, B-0 - Bystrzyckie and Orlickie Mts.
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Fig. 3. Spectrogram collected on the outcrop of the Klodzko granitoide; gamma dose rate 65 nGy/h.

Cretaceous sandstone
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Fig. 4. Spectrogram collected on the outcrop of the Cretaceous sandstone; gamma dose rate 32 nGy/h
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Fig. 5. Spectrogram collected on the outcrop the crystalline limestone; gamma dose rate 22 nGy/h

Gamma spectrograms collected on the outcrops of various rocks are presented in Fig. 3,4 and í
Conclusions
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Conclusions

Radioactivity of rocks, soil gases and grounwaters combined with Tchernobyl fall-out (see Cs
anomaly in STRZELECKI ET AL. 1994) results in the local gamma dose rate of the Klodzko area.
However, lithology of bedrock seems to be the main factor as can bee seen in the enclosed gamma
spectrograms collected on the outcrops of various rocks. Further more detailed radiometric mapping
taking into account bedrock lithology are recommended.
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EXAMPLES OF ANTROPOGENIC CHANGES OF GAMMA DOSE
IN THE ENVIRONS OF THE URANIUM MINING AREA IN

SUDETES (SW POLAND)

Agnieszka Ochmann, Institute of Geological Sciences Wroclaw University, Wroclaw

Abstract: Przeprowadzono kartowanie radiometryczne w obszarze kowarskiego centrum
przeróbki rud uranu w Polsce, w dolinie Jedlicy i na terenie otaczajacym staw osadowy.
Okrešlono przestrzenna. zmiennošč mocy dawki promieniowania gamma oraz porównano jq z
naturálnym tlem promieniowania tego rejonu. Na podstawie analiz zawartosci U, Th K
wyliczono moc dawki generowanej przez granit Karkonoszy.
W rejonie stawu osadowego stwierdzono anomalne wartošci mocy dawki promieniowania
gamma dochodzace do 2600 nGy/h jaskrawo kontrastujace z regionálnym tlem wynoszacym w
dolinie Jedlicy 70-90 nGy/h, na obszarze granitu Karkonoszy 156 nGy/h, a w Polsce 17,7 do 97
nGy/h.
Podjato próbe, wyjašnienia pochodzenia i charakteru stwierdzqnej anomálii.

Introduction SK00K0188

In Sudetes since 1948 were explored and mined uranium ore. Kowary was the uranium mining
centre. Hear was carried ore treatment and residuum after this process is tailing pond. In the
environs of the tailing pond in Kowary the gamma dose mapping was carried out. The results of the
gamma dose mapping have been compared with the natural gamma dose rate, measured on the
outcrops of various rocks in the adjacent area and with an average gamma dose rate for Poland. On
this base, there was carried out an attempt to define dimensions of the antropogenic anomalies and
their potential influence upon human health.

Geological setting

The area of investigation comprise the contact zone between Karkonosze granite massif
(central massif of Sudetes) and its eastern metamorfic cover (SZALAMACHA, 1960).

This area is cut through by the Jedlica valley from Kowarska pass to the Northern-Western
direction. The lower part of the Jedlica valley consists of coarse-grained Karkonosze granites. The
higher part is composed mainly of gneiss, granitogneiss, locally scarn occurring along the contact
between gneiss and Karkonosze granites. Farther in the South-East direction, near the Kowarska
pass, mica-schist series intercalate with amphibolites and small lenses of marble, grafitic schists and
quartz-mica schists.

The tailing pond is located on the eastern slope of the Jedlica valley, on a hillside of the Rudnik
mount. The tailing pond area is 1,5 ha, and is surrounded by a soil dyke, reaching height of up to
12 m. -.

Methods

The spatial variation gamma dose rate in the environs of the tailing pond and the natural
gamma dose rate generated by the rocks of the Jedlica valley were measured by applying Geiger-
Miiller counter RKP 1-Z (made by ZUD Polon Alfa Bydgoszcz).

On the area surrounding the tailing pond (about 45000m2) 980 measurements on the high of
lm above the ground have been carried out. The high density of measurement net results from
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variation of the measured parameter. Eadiation on the dump can change at a pitch rate on the small
area, and interpolation between points at a distance could give significant error. Measured data were
worked out by use of the Surfer program, using Kriging as a method of interpolation. Obtained
results are presented on the map and 3D diagram, where gamma dose rate is showed at the vertical
axis (fig.l).

In order to investigate natural radiation in the adjacent area in the Jedlica valley gamma dose
rate has been measured on the outcrops of various rocks: coarse-grained granite, gneiss,
granitogneiss, scarn, schist,fyllite sericit-chlorit, greenstone with amphibolite and amphibolite from
the region of Ogorzelec (behind the Kowarska pass) -60 measurements on each rock. The results are
presented in the table (tab.l)

Results

In the tailing pond there occur three radiation anomalies. On the southern edge of tailing pond
exist radioactive anomaly reaching at peak 2600nGy/h. Average value on the nearest area reach 1500
nGy/h. Petrographic analysis of the ground material indicates occurrence of some uranium ore. This
material in time of exploration was regarded as poor ore.

On the south-eastern edge of tailing pond there is smaller anomaly, reaching at peak value 960
nGy/h. Because this anomaly occupies small area, so as a result of averaging with adjacent area, does
not exceed value 500 nGy/h. This anomaly is connected to a ditch (30cm depth), dug near the pond. In
this ditch, probably, crop out material was used to build dam.

The third anomaly in northern part of dam at peak values reaching 528 nGy/h and on the map
it is illustrated as a extensive area containing values of 500 nGy/h. This anomaly is connected
probably with material used to build the dam (fig.l). Migration of radionuclides with water is
possible too, because it is direction of natural flow water from pond. Some birches, which grow there,
have symptoms of deformation of growth, which could result of filtration of water with metallic
pollutants from the tailing pond (BYLIŇSKA.- WOŽAKOWSKA-NATKANIEC, 1978).

Fig 1. Gamma dose rate in the environs of the tailing pond; scale at the margins in meters.
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On the basis of the measurements carried out nothing could be concluded about radioactivity of
material lying in the depth of dump, because the gamma dose rate detected on the surface depends
on first 0,5m ground layer, which significantly reduces radiation .

The measurements gamma dose rate have been carried out on outcrops of various rocks in the
Jedlica valley. The highest values of gamma dose rate reaching 85nGy/h occur on areas of granite,
scarn and gneiss. This value is similar to the value taken as value background radiation in adjacent
post-uranium dump in this region - lOmR/h equal 86nGy/h (Banas et al, 1976). Middle values
gamma dose rate for areas of mica-schist - 75nGy/h. Areas of phyllite sericite-chlorite, greenstone and
amphibolite are characterized by values about 65nGy/h. (tab.l)

Tab. 1

Lithology
coarse-grained granite
scarn
gneiss
mica-schist
granitogneiss
amphibolite
phyllite sericite-chlorite
greenstone and amphibolite

Gamma dose rate fnGy/hl
89
90
81
75
71
63
60
61

Obtained results are compatible with results of radiometric mapping of Poland made by
Strzelecki team (STRZELECKI ET AL., 1993), where gamma dose rate in region of the Jedlica valley
vary between 70nGy/h and 90nGy/h. Up to now, published results show a slight antropogenic
increase background radiation in the Jedlica valley. This anomaly occurs near the dumps and along
the Jedlica river, which partly erodes material from dumps. Gamma dose rate oscillates between
312nGy/h in higher part of valley and 245nGy/h in lower part in Kowary (PEŇSKO ET AL., 1971). The
strongest peak anomaly 13000nGy/h (concentration HOOppm U) has been found in place where was
deposed material leaching from dump of drift 19 and 19a in the Jedlica valley (BANAŠ ET AL., 1976).

Summary

Stated values of gamma dose rate on the area surrounding the tailing pond, reached up to 2600
nGy/h, exceed values of natural radiation background. The natural radiation background amount,
after Jagielak (JAGIELAK ET AL., 1992), average 45,4 nGy/h and oscillate between 17,7 nGy/h and 97
nGy/h. But the obtained values range within natural radiation background for example in Brazil
(50000 nGy/h after ElSENBUD - GESELL, 1997). According to Polish Regulations permissible radiation
dose, count as a overdose in relation to natural background, for persons staying near to the radiation
ionizing source, expressed as a effective equivalent dose during 12 months, amount to 1 mSv
(JAGIELAK ET AL., 1992). A person staying during one year in gamma radiation of about 120 nGy/h
reach, receive a dose of lmSv. The anomaly found on the area surrounding the tailing pond is not a
menace to people, because it is not large^and enclosure area, where the time people stay is limited.
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INFLUENCE OF THE ANTROPOGENIC CHANGES OF GAMMA
DOSE RADIATION CONNECTED WITH URANIUM MINING

UPON SELECTED PLANTS.

A. T. Solecki, Institute of Geological Sciences Wroclaw University, Wroclaw Poland
M. A. Wislocka, Institute of Botany Wroclaw University, Wroclaw Poland

Abstract: Przeanalizowano stan flory na obszarach o wyražnych antropogenicznych zmianach
tla promieniowania gamma i koncentracji radonu w powietrzu atmosferycznym. Przeanalizo-
wano zawartošc metali cie.žkich w glebach na terenie anomálii. Wykonano analizy wybranych
radionuklidów w popiele rošlin metody cienkiej warstwy. Podjato próbe, wykazania zwiqzków
przyczynowych pomie.dzy koncentracja radionuklidów a stanem flory.

Introduction
SK00K0189

Radioactivity connected with uranium and thorium decay series in granites is significant
ecological factor (SAROSIEK, 1972). Even natural radioactivity background can influence development
of plants at the group level of their lives, ecological organisation of their population and synecological
aspects of their development. Majority of pioneering plants on the uranium dumps exhibits increased
levels of radioactive elements content in their ash (SAROSIEK, 1978).

Localities under investigation

Investigated sites are located within Karkonosze Granite and adjacent metamorphic areas of
the Rudawy Janowickie and Góry Izerskie (SZTUK ET AL., 1994)

"Wólnosé" - Radioactive anomaly there is connected with remnants of low grade ore of
quartzitic chemicaly resistant character.

"Podgórze" - Radioactive anomaly is connected with water and air outflow from adits (up to
192 Bq/dm3 of Ra). High Rn levels has been also observed in air

Szklarska Pore.ba - Investigations at the entrance of adit.
Radoniów - Investigation has been performed on the dump of abandoned U mine.
Kopaniec - Investigation has been performed on the dump. U content of ore 0.08 %. Rock of

dumps contain: 40K 764Bq/kg, eU 463 Bq/kg, eTh 53 Bq/kg.
Kromnów (Góry Izerskie) - Investigation has been performed on the dump.

Methods

Analyses of plants and various aspects of their development including cytological analyses
have been performed in the above listed localities. Seedlings were obtained from seeds collected in
autumn 1998 and planted in Petri dishes. Aberrations were observed in squashed samples from the
root growing apex, steined with the method of Feulgen. Whole small seedlings were treated with
saturated aquatic solution of alha- bromonaphtalene before staining with orceina (DABROWSKA,
1989). Biological investigations have been accompanied by gamma dose rate measurements
performed by means of the RKPl radiometer and biogeochemical analyses. Alpha and beta activities
and Cs 137 content has been measured by means of standard IAEA procedures (KWAPULIŇSKI ET AL.,
1991).
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Results

Gamma dose rates of the localities are shown in the Table 1.

Tab. 1. Gamma dose rates of various localities

Locality
Kowary Wolnosc
Kowary Podgórze mine
Radoniów

Gamma dose rate (nG/h)
100 -
100 -
100 -

5000
10000
550

Locality
Kromnów
Kopaniec
Szklarska Porejba

Gamma dose rate (nG/h)
100 -
100 -
100 -

3300
2475
140

Radioactivity of moss species.

Bryophyta forming ecological populations are distinguished from other plants by their high
natural radioactivity (GRODZIENISKI, 1965). Various microhabitats of differentiated gamma dose rate
has been taken into account.

Strong variation of alpha and beta radioactivity and varying Cs 137 content has been found
(Table 2).

Tab. 2. Alpha and beta radioactivity and Cs 137 content of plant ash.

Species

Pohlia nutans
Pohlia nutans
Pohlia nutans
Pohlia nutans
Brachvthecium rutabulum
Brachvthecium rutabulum
Brachvthecium rutabulum
Rhytidiadelphus squarrosus
Rhvtidiadelphhus squarrosus
Rhvtidiadelphus sauarrosus
Rhytidiadelphus squarrosus

Locality

Radoniów
Radoniow
Kromnów
Kowarv
Kromnów
Radoniów
Kowarv
Kowarv
Radoniów
Kopaniec
Kromnów

Gama dose
rate nG/ h

300
550
165
680
250
330

500-680
500-680

100
1650-165

100 tlo

Alfa beta Csl37
Bq/kg D.M

271.90
364.45
92.15
64.86
72.36
142.66
49.47
101.23
37.20
391.37
13.94

1362.16
1581.78
662.72
613.86
695.36
1611.87
959.04
1188.35
713.59
1850.17
541.12

158.86
376.03

-
71.60
165.63
282.81
104.66
145.70
81.17
485.13

-

Influence of gamma dose rate on the structure and function of Dicranella heteromalla
(moss) population

In selected localities of four different gamma dose levels where Dicranella heteromalla occurs
in the same microclimatic and edafic conditions, density and intra-species variation has been studied
(Table 3). Increase of population density may be explained by increased factor of vegetative repro-
duction that is forming of numerous new gametophytes from a single protonema (MARCZONEK ET AL.
1978).
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Tab.3. Mean values of morphological and populational parametes of Dicranella heteromalla from
different microhabitats. (in mm)

Locality

Background
Szklarska Poreba
Szklarska Poreba
Wolnosč
Wolnosc

Gamma
dose rate
nG/h

100
140
330
680
F obi
F tab

NIR

High of
plant

16,08
14,60
13,17
12,72
11,92
13,152
2,4085
1,2665

Lengh of
gametophyte

9,32
7,70
8,56
5,86
2,716
117,952
2,4085
0,6765

Lengh of
sporophyte

8,16
9,82
9,19
6,18
7,0
19,1118
2,4085
0,9546

Lengh of
capsule

1,21
0,89
1,00
1,22
1,78
21,98
2,4085
0,0766

Density
on 1 m2

3500
3800
5450
6250
7125

Teratological features of plants.

Numerous anomalies of plant development are known from the Sudety Mts area reaching up to
40 % frequency in the case of uranium dumps (BYLIŇSKA ET AL. 1978). Most of anomalies occur in
Kowary and Radoniów. The most common anomalies are listed in Table 4. Interesting examples of
leaves deformations are shown in Fig. 1.

Tab.4. Anomalies of plant development

Type of anomaly Species
Polymorphism Salix caprea, Geum urbanum, Sambucus nigra

Acer pseudoplatanus,Betula pendula
Hypertrophy Geum urbanum,fragaria vesca, Bachythecium albicans
Atrophy Hypnum cupressiforme, Dicranella heteromalla.Hieracium

pilosella,Bchythecium albicans

Asymmetry of leaves Quercus robur.Fragaria vesca, Populus temula,Prenanthes
purpuea,Acer platanoides, Acer pseudoplatanus

Inhibition of the apical
growth

Prenanthes purpurea, Salix caprea, Betula pubescens

Chlorosis Aegopodium podagraria, Acer platanoides, Betula pendula
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Influence of radiat ion upon chromosomes.

Cytological analyses of vascular plants from the Szklarska Porejba locality showed chromosome
aberration in actively growing apical root - tip meristem of seedlings in the case of Prenanthes
purpurea.
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EVALUATION OF TECTONIC IMPACT ON RADON
EMANATION LEVEL OF LITHOLOGICAL UNITS

Stanislaw WOLKOWICZ, Polish Geological Institute Warszawa
Ryszard STRZELECKI, Polish Geological Institute Warszawa

Disjunctive tectonic structures are usually good ways of gases migration, somewhere even from
great depth. Sudden increasing of radon concentration in soil air in the same lithological unit and
similar sudden decreasing up to background values were many times evidenced in the profiles during
measurement procedures with the 10 meters step. In the systematic measurement procedure great
fault zones were omitted; through they are important for regional geological setting, their
significance for gas emanation distribution is substantially lower than common fine fault and
fissures, usually no evidenced in surficial morphology. Usually arithmetic mean value of radon
concentration of soil air, being a base for construction of radon risk maps, includes impact of all
different geological factors; e.g. shallow position of groundwater table is important factor decreasing
of average radon concentration, and presence of fault zones (casually cut across by measurement
profiles) substantially increases this value. Having polymodal distribution of measurement value, it
is possible to estimate approximately percentage of measurement values related to fault zones. There
is possible to evaluate of level of disturbance of arithmetic mean value, related to influence of
tectonics, on the way of comparison with a background population.

Types of histograms and their interpretation

After study of histograms of distribution of radon concentration in soil air from various
lithological units, repetition of few kinds of distribution has been evidenced. They were as follows:

- monomodal distribution,
- bimodal distribution,
- polymodal distribution.
Monomodal distribution characterizes monotonous lithological units, where emanation

measurements have been not fixed any preferential zones for origin of radon emanations. In the
Sudetes Mts. area, e.g. Góry Sowie gneisses (Fig. 1). In these cases, modal value is similar to
arithmetic mean value, which well characterizes radon potential of the unit.

Bimodal distribution type is frequent but reasons of their origin may be various. Bimodal
distribution characterizes e.g. Lower Permian Walchia shales in the Intra-Sudetic Depression (Fig.
2); the main modal value in the class 7 - 14 kBq/m3 reflects background value of radon concentration
in soil air of this lithostratigraphical unit. The right side of this histogram is very expanded and local
modal value in the class 48 - 55 kBq/m3 is visible there. This may be related to horizons enriched
with uranium, occurring inside the complex of Walchia shales; although rather frequent they are thin
ant their thickness exceeds 1 m only scarcely. Significance of these horizons for total radon potential
of the lithological units is small, what shows similar values of the arithmetic mean value of the whole
class and the main modal value. •;.

Bimodal distribution type characterizes also Upper Cretaceous quader sandstones (Sudetes)
(Fig. 3). Modal values occur in the classes 2.2 - 3.6 kBq/m3 and 9.0 - 10.5 kBq/m3. Two distinct
populations at the histogram reflect lithological character of the rock formation, consisting of
interbedding layers of pure quartz sandstone and marly sandstone. Average values (both the
arithmetic and geometric mean values) calculated for the whole class are located between both the
modal values characteristic for the described populations.

Bimodal distribution is also characteristic for the Upper Carboniferous Sarnów Beds (Fig. 4).
The modal value, corresponding to bedrock background level of radon concentration in soil air,
belongs to the class 10 - 15 kBq/m3. However, an important part of measurement values (about 25 %)

SK00K0190
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is located in the class 0 - 1 kBq/m3. It reflects mostly of a groundwater table shallow position in the
part of measurement profiles in the result of lowering of soil surface after deep mining activity; a
shallow water table position affects significantly to lower of radon concentration in soil air. Therefore,
the arithmetic and geometric mean values are lower than the modal one, which characterizes the
background of the lithological unit.

Two distinctly different population occur in the class of the Upper Carboniferous Synclinal
Beds of the Upper Silesian Coal Basin (Fig. 5). The population related to a background of the bedrock
of this unit belongs to the class 0 -15 kBq/m3, whereas the modal value is placed within the class 1 - 5
kBq/m3. 5 measurement values (13.5 % of the whole class) is located outside this class; they are
related to fault zones, cutting the analyzed lithological unit. These values importantly influence on
the arithmetic value of this class equal to 15.23 kBq/m3, what is substantially different of the modal
value, geometric mean value and mediána. In the radon risk map construction, the Synclinal Beds
area has been defined as the medium radon risk areas on a base of arithmetic mean value, whereas
real radon concentration background in soil air values oscillates up to 3 kBq/m3 and corresponds to
low radon potential. In this case, tectonic setting of this lithological unit was the reason of their
classification as a medium radon potential one.

Polymodal distribution type is characteristic for numerous units in the Sudetes Mts. and the
Upper Silesian Coal Basin. They reflect all the factor described above: zones of shallow position of
groundwater table, lithological variability of rock series, complicated disjunctive tectonic. In this
group, the Ruda Series of the Upper Silesian Coal Basin (Fig. 6) may be a good example: no less than
two populations related to lithological variability of this lithological unit may be observed there and a
third population including 13 of measurement values (10.1 %) reflect an impact of fault zones. An
arithmetic mean value for the whole class is 36.08 kBq/m3 and it is distinctly higher than all the
modal values characterizing radon concentration of soil air in a rock background. The measurement
values related to fault zones substantially increase the arithmetic mean value.

Evaluation on radon potential tectonic impact in major lithological units

Rocks of relatively high radon potential were considered with particular emphasis during the
studies. Results of distribution analyses and calculated base statistical parameters are presented in
the table 6. The lithostratigraphical units, where content of measurement values related to fault
zones is extremely high, are especially interesting. From the Sudetes Mts. area, the Karkonosze
Granites (no less than 29 %, Strzegom Granites (31.9 %), Izera Gneisses (16.5 %) and Kowary
Gneisses (11.7 %) belong to this group.

In the Karkonosze Granites, two measurement populations are distinctly visible in
distribution of measurement value of radon concentration in soil air (Fig. 7). The first of them
includes the values belonging to the class from 10 up to 80 - 90 kBq/m3. In this class, a main modal
value is located in the frames 40 - 50 kBq/m3, and a local modal value - in the frames 60 - 70 kBq/m3.
This population includes measurement values related to the rock background of granites: these rocks,
petrologically variegated and containing different uranium content, are characterized by wide
variability of radon emanation values. The arithmetic mean value equal to 86.08 kBq/m3 is
substantially higher than the granite background value. The second population, including about a
third part of measurement values, is probably related to fault and fissure zones, occurring frequently
within the Karkonosze Granite. In this case, tectonic setting is a substantial factor impacting
emanation value, and 2 - 3 times more extensive emanation in tectonically engaged zones than in
massive granite may be supposed.

In the case of the Strzegom Massif, a histogram of values of radon concentration in soil air
(Fig. 8) is even more clear. A population related to a rock background is contained in the class 10 - 90
kBq/m3; a distinct modal value is placed between 30 and 40 kBq/m3, and the local ones between 30
and 40 kBq/m3 and between 50 and 60 kBq/m3 (Tab. 6). The second population contains' measurement
values exceeding 100 kBq/m3 and it is probably related to radon emanations corresponding to tectonic
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zones. From the one hand, an arithmetic mean value for the whole class (93.07 kBq/m3) allows to
define these rocks as high radon risk ones, but from the other hand, the background value classifies
the Strzegom granite as rocks of medium radon risk. Extensive tectonics of the massif affects almost
three times increasing of average value in relationship to rock background.

Other Sudetes massifs have been not so strong tectonically engaged and modal values are
usually close to arithmetic mean value and median in measurement value classes of them.

In the group of metamorphic rocks, the Izera Gneisses, forming the second one of the major
lithological units of the Karkonosze Izera-Block, are especially important. Histogram of radon
concentration in soil air shows a polymodal distribution (Fig. 9), related to big lithological variability.
The modal value of the a rock background is located within the class 60 - 70 kBq/m3. Also small
population (about 10 % of the measurements), with the local modal value placed in the class 10 - 20
kBq/m3, and the large population (about 30 % of the measurements), with the modal value exceeding
120 kBq/m3, may be distinguished. The last one includes measurement point located within tectonic
zones, which occurrence affected somewhere uranium mineralization. Value of radon concentration in
soil air for a rock background of the Izera Gneisses, equal to about 65 kBq/m3, is substantially lower
than arithmetic mean value for the whole class (115.9 kBq/m3), and a little lower than geometric
mean value and median. However, all these values are higher than 50 kBq/m3 - an established
threshold value for the rock of high radon potential.

In other lithostratigraphical units of metamorphic rocks, content of measurement values
indicating presence of tectonic zones usually does not exceeded 10 % and it has not any important
influence for quantity of calculated parameters of radon emanation within those units. Moreover, in
some cases, occurrence of clayey residuum directly on gneiss and crystalline schist and shallow
position of groundwater table affected arithmetic mean values lower than modal value for a rock
background.

In the group of sedimentary rocks, more important tectonic impact for quantity and
distribution of radon emanations has been observed within the Upper Carboniferous units in the
Upper Silesian Coal Basin. In the classes of measurements of radon concentration in soil air, a
relatively small population (10 -15 %) with very high radon concentration is present frequently; this
is essentially related to fault zones. In these cases, very big difference between arithmetic mean
value and geometric mean value have been. Analysis of the histograms of radon concentration in soil
air allows to approximately estimate tectonic impact for radon emanation value and to establish more
competently a background value for these lithostratigraphic units. The Orzesze Beds (Fig. 10) may be
here a good example: the arithmetic mean value is relatively high and it is equal to 32.38 kBq/m3,
and the modal value belongs to the class 1 - 5 kBq/m3. The population, which represents a rock
background, is distinctly right-oblique one, corresponding to variegated setting of this unit. In the
case of Orzesze Beds and also of some other units, median of a rock background does not exceed 10
kBq/m3. Therefore, these rocks should be generally defined as low radon potential ones, but presence
of fault zones and fissures affected to change their classification to medium radon potential.

In the Upper Silesian Coal Basin area, an influence of long-time underground hard-coal mining
activity on value and distribution of radon emanations is a different question. Few-century long
underground mining, rather shallow before the beginning of the 20th century, resulted with origin of
widespreading subsiding zones. Soil surface has lowered even with tens of meters in some regions of
Upper Silesia. In the hollow areas, the first aquifer usually occurs near soil surface, somewhere
affecting wetlands. The results of measurements made along the profile lines cutting such zones
show, than radon concentration in soil gas are very low in this area (lower than 40 kBq/m3), and
radon concentration usually lowers inside the subsiding hollows. Increasing of radon concentration
has been observed in flexural zones, occurring in marginal parts of the hollows; however, their values
are not comparable to those ones from tectonic zones.
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SUMMARY AND CONCLUSIONS

The radon potential maps of the Sudetes Mts. and Upper Silesian Coal Basin have been
prepared on a base of arithmetic mean value of radon concentration in soil air in distinguished
lithological/stratigraphical units. Both the zones of shallow position of groundwater table and the
fault zones influence value of this parameter: the first one affects in specific conditions lowering of
background values, the second ones - origin of values several and teen times higher than rock
background values. Estimation of power of tectonic influence on general radon potential of the
lithological units has been made on a base of examination of histograms of distribution of radon
concentration in soil air. In the Sudetes area, 0 % to about 30 % of the measurements is related to
fault zones. Higher tectonic engagement (about 30 %) characterizes the Karkonosze Granites, Izera
Gneisses and Strzegom Granites. In the populations related to the other Sudetes lithostratigraphical
units, tectonic impact does not exceed a few percent. In the units with strong tectonic engagement,
arithmetic mean values substantially differ to modal values for a rock background non-engaged
tectonically. In the cases of the Karkonosze Granites and the Strzegom Granites, rock background
values of radon concentrations in soil air are a little less than 50 kBq/m3, what is the value defined
for lower threshold of high radon risk areas. In conclusion, presence of numerous fault zones and
fissures increases radon risk category with one class. Areas formed with the Izera Gneisses fulfill
criteria for high radon risk rocks in every case. In a group of rocks with medium radon potential,
where content of measurements done in tectonic zones is equal to few percent, modal values of rock
background are similar to mean values.

In the case of sedimentary rocks of the Upper Silesian Coal Basin, content of measurements
related to fault zones oscillates from 0 % up to 18 %. The most important tectonic impact for value of
radon emanations has been observed in Upper Carboniferous rocks. 9 of 10 Upper Carboniferous
units examined in this region have been defined for the medium radon risk category on a base of
arithmetic mean value of radon concentration in soil air; only one has been defined as a low risk area.
Background modal values of radon emanations, defined for the studied units, in the 5 cases fulfill
criteria for medium radon risk areas, and in other cases do not exceed of the low threshold 10
kBq/m3. It displays, than in the case of low radon potential rocks only a few-percent rich population
of measurements related to tectonic zones, is sufficient to substantially deform of the image of the
studied unit radon potential. For instance, medium radon potential characterizes the Klodzko - Zloty
Stok Granites (the arithmetic mean value of this class is 36.15 kBq/m3 and n=104) and small tectonic
engagement (about 3.8 %). In /the result the modal value belongs to the class 20 - 30 kBq/m3 (Fig. 11).
The Porejba Beds in the Upper Silesian Coal Basin are characterized by almost the same radon
potential (the arithmetic mean value of this class is 36.48 kBq/m3 and n=36), and tectonic
engagement is about 11 %. The modal value is located within the class 5 - 10 kBq/m3 (Fig. 12). After
comparison of both the lithological units, which are characterized by the same arithmetic mean value
of radon concentration in soil air, we may conclude than real radon potential of the Klodzko - Zloty
Stok Granites is substantially higher than radon potential of the Poroba Beds. Therefore, it is
important not only to estimate of radon potential of a studied unit on a base of measurements of
radon concentration in soil air, sad also to calculate of percentage of tectonic engagement of the same
unit. It will allow to quickly evaluate, or the calculated radon potential is really characteristic for a
whole examined unit, or the unit includes tectonic zones with relatively narrow spreading but high
values of radon emanations.
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VYUŽITIE GISu PRI SPRACOVANÍ RIZIKOVÝCH ANALÝZ
PROJEKTU REMEDIATION OF URANIUM LIABILITIES IN

SLOVAKIA

Tomáš Grand, Koral s.r.o. Spišská Nová Ves
Slavomír Daniel, Koral s.r.o. Spišská Nová Ves

Michael C. Thome, AEA Technology plc.
Adrian C. Baker , AEA Technology plc.

Cieľom príspevku je ukázať možnosti využitia geografického informačného systému pri riešení
projektov týkajúcich sa hodnotením vplyvov banskej činnosti na životné prostredie. Príspevok
tematicky nadväzuje na príspevok M.C. IŤiorna „Kemediation of Uranium Liabilities in Slovakia" ,
ktorý súvisí s riešením PHARE projektu na území Slovenska v r. 1998 - 1999 v oblasti Novovesskej
Huty.

Hlavným cieľom projektu bolo zhodnotiť efektívnosť rekultivačných opatrení v priestore
bývalých uránových ložísk, lokalizovaných v blízkom okolí Novovesskej Huty a ich súčasný vplyv na
životné prostredie. Samotné riešenie vymedzenej úlohy pozostávalo z niekoľkých základných krokov:

• Identifikácia zdrojov ekologickej záťaže, receptorov a migračných ciest
• EIA
• MAUA - multi-atribútová analýza rizík

V prvom kroku bolo potrebné identifikovať zdroje ekologickej záťaže (priestorové rozmiestnenie
oblastí s koncentráciou rádioaktívneho materiálu vplyvom banskej činnosti), receptorov
reprezentujúcich rizikové skupiny obyvateľstva, ohrozené ekologickou záťažou a migračné cesty,
ktorými sa dostávajú rádionuklidy k receptorom a do ich organizmu.

V druhom kroku bol kvantitatívne zhodnotený vplyv ekologickej záťaže na identifikované
skupiny receptorov.

V treťom kroku bola vykonaná riziková analýza pri zohľadnení socio-ekonomických
ukazovateľov, ktorej cieľom bolo určiť efektívnosť rekultivačných opatrení, vykonaných v minulosti
a navrhnúť prípadné dodatočné opatrenia.

Zjednodušená schéma riešenia úlohy je znázornená v prílohe č. 1.

Geografický Informačný Systém (GIS) bol priamo použitý v rámci riešenia projektu
predovšetkým pri riešení prvej úlohy (identifikácia zdrojov, receptorov a mipačných ciest). Za tým
účelom bola vytvorená priestorovo orientovaná GIS databáza , obsahujúca všetky informácie , ktoré
boli v priestore Novovesskej Huty dostupné a získané v priebehu riešenia úlohy. Informácie boli
rozdelené do dvoch základných informačných hladín:

• Informácie regionálneho charakteru , viazané na oblasť Novovesskej Huty

• Informácie viazané na samotný zdroj ekologickej záťaže (haldy po banskej činnosti)

Informácie regionálneho charakteru boli rozdelené do nasledujúcich skupín:

• Geografické a geologické informácie
• Klimatologické a meteorologické informácie
• Hydrologické .hydrogeologické a hydrogeochemické informácie
• informácie o banskej činnosti (lokalizácia objektov súvisiacich s banskou činnosťou)
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• Ekologicko iiifbrmácic a informácie súvisiace s využívaním krajiny

Informácie viazané na zdroj (haldy) ekologickej záťaže boli rozdelené do nasledujúcich skupín:

Geologické informácie .informácie o skladbe haldového materiálu, pôdny pokryv
Hydrologické a hydrogeologické informácie
Ekologické informácie - vegetačný pokryv , súčasné aktivity ľudí a zvierat v okolí zdrojov
Informácie o banskej činnosti a následnej rekultivácii (socio-ekonomické údaje)
Kvantitatívne údaje — merania (radiometria, radón, prašnosť, hydrológia, hydrogeológia)
rádiochemické analýzy -prach, pôda, horniny, povrchové a podzemné vody , biologický materiál

Všetky uvedené skupiny informácií boli zhromaždené v podobe mapových podkladov, databáz
kvantitatívnych údajov (radiometria, rádiochemické analýzy a pod.), textové a dokumentačné údaje
(fotografie, plány, schémy a videozáznamy). Do databázy boli postupne vkladané najprv všetky
dostupné archívne údaje, neskôr údaje, ktoré boh' snímané počas riešenia úlohy (merania, analýzy),
dopĺňajúce medzery v archívnych údajoch. Všetky uvedené údaje boh" pripojené „hyperlinkom" na
jednotlivé objekty priestorovo orientovanej databázy (banský región Novovesskej huty, haldy
a ostatné banské objekty - zdroje ekologickej záťaže i.lokálne objekty identifikované v rámci zdrojov).
Príklad prepojenia údajov v databáze je prezentovaný v prílohe 2.

V ďalšej časti by sme chceli ukázať možnosti využitia GIS pri samotnej kvantifikácii
ekologickej záťaže a hodnotení efektívnosti opatrení , ktoré boli vykonané za účelom zamedzenia
vplyvu banskej činnosti na životné prostredie. Vlastná kvantifikácia reprezentuje komplex pomerne
zložitých postupov realizovaných v rámci EIA a MAUA , ktorý je podrobne načrtnutý v príspevku
M. C. Thorna „Remediation of Uranium Liabilities in Slovakia".

Ako príklad sme vybrali oblasť lomu Malý Muráň v ktorom bola v minulosti ťažená uránová
ruda. Oblasť bola plošne pokrytá radiometrickými meraniami vo viacerých etapách (Uranpres r. 1991
- meranie expozičného príkonu, AEA Technology a Koral s.r.o. - davkový príkon a gamaspektro-
metria v r. 1999). Na základe údajov o ročných dávkach žiarenia získané prostredníctvom ostatných
migračných ciest (konzumácia potravy, vody, prachu a pod.) a prepočítanom obsahu rádionúkhdov
v oblasti bol počítaný maximálny možný pobyt pre jednotlivé skupiny receptorov v širšej oblasti lomu.
Na prílohe č. 3 sú znázornené oblasti udané v počte hodín do roka, v ktorých sa môže pohybovať
priemerný obyvateľ Novovesskej Huty tak aby neprekročil hraničnú dávku 1 mSv/rok.

Vytvorenie priestorovo orientovanej databázy umožnilo identifikáciu zdrojov, receptorov
i migračných ciest ako vstupných údajov pre kvantifikovanie ekologickej záťaže v rámci postupov EIA
a MUAU. Načrtnuté boh' i možnosti využitia GIS pri samotnej kvantifikácii a hodnotení vplyvu
banskej činnosti na životné prostredie. Aplikácia GIS v procese riešenia jednotlivých úloh projektu je
načrtnutá v prílohe l.Výhodou použitia GIS v tejto oblasti je predovšetkým:

• Možnosť rýchleho prehodnotenia vplyvu ekologickej záťaže po získaní nových doplňujúcich
informácií

• Simulovanie modelových (prípadne extrémnych) situácií a procesov a následné modelovanie
vplyvu ekologickej záťaže na životné prostredie.

• Určenie efektívnosti opatrení vplyvu, prípadne návrhu nových účinných opatrení vplyvu
v prípade súčasného stavu alebo modelových situácií ktoré by mohli nastať v blízkej alebo
vzdialenej budúcnosti
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Identifikácia
• zdroje
• receptory
• migračné cesty

- i >•

EIA

MAUA

Príloha 1: Zjednodušená schéma riešenia úlohy, postavenie GIS v rámci riešenia
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DISTRIBÚCIA RÁDIONUKLIDOV V PÔDE Z OKOLIA
BRATISLAVY - HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Ľubomír Má tel, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského
Oľga Rosskopfová, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského

Vladimír Švec, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského

Abstract: The actual distribution of the concentration natural and man-made radionuclides in
the soil from the area of Podunajské Biskupice, locality from outher part of Bratislava, Capital
of Slovakia is presented. Documentation is based on the collection of soil and analysed for
137Cs, ^Sr, 23ft24opUj a n d 241 Am. Occurrence of natural 40K as well as radionuclides from decay
series of uranium and thorium in chosen soil profile are in accordance with the average
concentration of those radionuclides in dominant type of soils in the monitored area. The soils
were analysed using gamma spectrometry - (HPGe detector with relative efficiencies 28 %,
Ortec ) - 137Cs. Analytical procedures involve total dissolution of the samples, followed by
radiochemical separation and purification using solvent extraction (Aliquat-336 - 23W«Pu;
TBP - ̂ Sr ), calcium oxalate precipitation and extraction chromatography an Eichrom TRU
Resin - 241Am, UTEVA Resin - uranium and thorium.
The interval of specific activity of 137Cs, ^Sr, 239,24opu and 24iAm are 14,1 - 83,8; 3,8 - 29,2;
0,130 - 2,904 and 0,704 - 0,580 Bq.kg-1.
The average values of specific activity of potassium, uranium and thorium are 481 ± 159; 27,3
± 4,5 and 29,2 ± 4,6 Bq.kg-1.

V článku sú zhrnuté výsledky spektrometrickej analýzy pôd a simultánnej rádiometrickej
separácie ^Sr, 239.24opu a 24iAm v pôdach z lokality Podunajských Biskupíc (Ketelec), ktorá tvorí
okrajovú časť Bratislavy, hlavného mesta Slovenskej republiky.

V roku 1991 boli realizované v oblasti Veľkej Bratislavy letecké merania žiarenia gama s
cieľom stanovenia koncentrácie K, U, Th a plošnej aktivity 137Cs, 134Cs a nasledovného vytvorenia
máp rádioaktivity znečistenia. Zistilo sa, že úroveň kontaminácie 137Cs je veľmi nízka. Plošné aktivity
sú v rozsahu 2 -10 kBq.nv2 (maximum v oblasti Slovnaftu 5 - 10 kBq.nr2, t.j. v tesnej blízkosti nášho
sledovaného územia - HRICKO ET AL, 1993, LANC, 1993). Pre 134Cs boli hodnoty v intervale 1 - 2,5
kBq.nr2. Namerané hodnoty svojou územnou distribúciou odpovedali smeru prúdenia kontamino-
vaných vzdušných častíc z Čemobyľu (30.4. 1986 zo SZ; 5.5. 1996 z JV; 8.5. z J). Z riešenia úlohy
MŽP SR s cieľom zistenia východiskového stavu prírodnej a vyvolanej rádioaktivity v oblasti Levice -
Mochovce (DANIEL ET AL., 1997) vyplýva, že hmotnostně aktivity pôd v tejto lokalite sa nachádzajú v
intervale 8,7 - 158,2 Bq/kg pre 1 3 7Cs; 0,4 - 9,0 Bq/kg pre 9°Sr. Hodnoty alfa rádionuklidov 239,24opu g u

uvádzané v 16 prípadoch znamienkom menej ako (< 0,44 až 1,38) a len v 4 prípadoch hodnotami s
priemernou hodnotou 1,71 ± 15 % Bq/kg; hodnoty pre ^ A m sú uvádzané v 18 prípadoch znamienkom
menej ako (< 0,30 až 1,08) a len v 2 prípadoch hodnotami 1,38 ± 15% a 1,37 ± 15 % Bq/kg3. MORÁVEK
ET AL (1996) udávajú na základe výsledkov meraní najpravdepodobnejší rozsah hodnôt pre 1 3 7Cs 4 -
15 Bq/kg; pre ^Sr 1 - 4,5 Bq/kg v orných pôdach; 137Cs 6 - 47 Bq/kg; ^Sr 3 - 12 Bq/kg v lesných
pôdach. GRÚBEL ET AL (1996) udávajú hmotnostně aktivity 1 3 7Cs z okolia JE EMO v 0 - 5 cm vrstve
pôdy v intervale 8,72 - 88,3 Bq/kg. V okolí JE EBO sa hmotnostně aktivity 137Cs v pôdach pohybujú v
intervale 6 - 20 Bq/kg (MORAVEK ET AL, 1993), resp. 3 - 37 Bq/kg (HERCEG ET AL, 1994). V orných
pôdach Českej republiky sa pohybuje aktivita l 3 7Cs v intervale 8,9 • 91,8 Bq/kg (PROCHÁZKA ET AL,
1993), resp. 3 - 37 Bq/kg a °°Sr v intervale 0,7 - 3,6 Bq/kg (HERCEG ET AL, 1994). ĎUREC (1998) udáva
distribúciu 1:"Cs v pôdach stredného Slovenska. Interval aktivity v 0 - 5 cm vrstve je 3,1 - 71,4 v 5 -
10 cm vrstve 1,4 - 28,8 Bq.

Vzorky pôdy boli vysušené pri teplote 105 °C, zhomogenizované na laboratórnom mlyne a
následne gamaspektrometricky zmerané na HPGe gama spektrometri EG&D ORTEC s programovým"
vybavením Gamma Vision (32-bit). Merania sa uskutočnili v Marinelliho nádobách.

SK00K0192



II. ročník konferencie- RiUlioiikliviln v živolnom prostrčili - SpisskA Nová Ves 2(100

Alfa aktivita bola meranú na dvojkomorovom a-spektrometri 576A-600LTH s ULTRA™ Alpha
Detector (500. Spektra boli spracované programom Alpha-Vision1'*4 32-Bit emulation software fy
EG&G ORTEC.

Vzorky sedimentov boli pre rádiochemickú analýzu spaľované cez noc pri teplote 550 °C. 20 g
spopolnenej vzorky bolo súbežne 3 x digerované v dvoch laboratórnych autoklávoch v zmesi 50 ml 8 M
HNOa a 2 ml HaOa pri teplote 180 °C. Oddeľovanie fáz sa uskutočňovalo centrifugáciou. Na separáciu
plutónia sa použila kvapalinová extrakcia s Aliquatom-336 z prostredia 8 M HNOa .

2 4 1 Am.
Roztok 8 M HNOa (Am-Cm, Sr frakcia) po separácii plutónia bol použitý na separáciu ^Sr a

Separácia stroncia sa uskutočnila klasickou tributylfosfátovou metódou, t.j. kvapalinovou
extrakciou dcérskeho rádionuklidu ^Y s tributylfosfátotn. V záverečnom kroku sa ^Y reextrahovalo
deionizovanou vodou, vyzrážalo ako šťaveľan ytritý a meralo na nízkopozaďovom a-P meracom
zariadení NA 6201 II (Tesla). Transurány boli oddelené v predchádzajúcom kroku extrakciou s
Aliquatom-336. Chemický výťažok bol stanovený gravimetricky.

Separácia amerícia sa uskutočnila zo súbežnej vzorky. Roztok 8 M HNO3 (Am-Cm, Sr frakcia)
po separácii plutónia bol odparený do sucha a nasledovne sa odparok rozpustil v minimálnom
množstve 12 M HC1. Ďalej nasledovalo šťaveľanové zrážanie Am, (Cm), na ktoré nadväzovala ich
separácia pomocou extrakčnej chromatografie za použitia sorbentu TRU-Spec fy Eichrom.

Príprava preparátov na alfa spektrometrické meranie sa uskutočnila spoluzrážaním Pu, resp.
Am s NÓT3 s nasledovnou membránovou filtráciou .

Vertikálna distribúcia sledovaných rádionuklidov závisí na rade faktorov, ktorými sú napr. pH,
koncentrácia a zloženie pôdnych roztokov, humusu, množstvá makro a mikrokomponentov
ovplyvňujúcich, transport konkrétneho rádionuklidu. V prípade sledovanej lokality je potrebné tiež
zvážiť faktory vplývajúce na lokalitu ako napr. možnosť kontaminácie sledovanými prírodnými
rádionuklidmi zo spádu pochádzajúceho zo spaľovní rôznorodých odpadov z Bratislavy, bývalých
teplární a heterogenity pôdnych odberových miest. Časť výsledkov prírodnej a umelej rádioaktivity
sledovaných rádionuklidov v pôdnych profiloch je uvedená v tabuľke č.l.

Tabuľka č. 1. Špecifická aktivita rádionuklidov vo vzorkách pôdnych profilov
(Bq.krx)

Vzorka

MP1/1

MP1/2

MPl/3

MP1/4

MP2/1

MP2/2

MP2/3

MP2/4

MP2/5

MP3/1

Hĺbka, cm

0-21

21-34

40-45

65-75

1-17

20-30

40-50

70-80

90-100

0-5

40K

542
1,7%
560
1,8
403
1,3
668
2,1
482
1.5
474
1,5
432
1,4
341
U
372
1.2

54(j
1.7

238U

21,6
1,7 ppm

22,8
1,8

20,4
1,6

27.8
2,2

22,2
1.8 -,

21,5
U

20,8
1.7

14,9
1,2
18,2
1.5

31,4
2,5

232Th

28,8
7,09 ppm

32,8
8,1
18,7
4,6
36
8,9

28,4
7,0

29,9
7,3

26,4
6,5

21,2
5,22
22,5
5,5
31
7,C>

!37Cs

26,6

21,3

0,6

0,5

57,8

11,6

<MDA

1,2

1.5

78,1

90Sr

5,1

29,2

10,9

239.240pu

0,313

2,904

1,122

2«Am

0,142

0,350

0,580
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M P 3/2

M P 3/3

MP3/4

MP4/1

MP4/2

MP4/3

MP4/4

MP4/5

MP5/1

MP5/2

MP5/3

MP6/1

MP6/2

MP6/3

MP7/1

MP7/2

MP7/3

MP8/1

MP8/2

MP6/3

MP 9/1

MP9/2

MP9/3

MP13/1

10-15

20-25

40-50

0-8

8-13

20-25

40-50

85-95

5-25

' 30-38 •

50-60

15-25

40-50

50-60

5-25

40-50

70-80

5-25

35-45

70-80

10-20

30-40

40-50

10-20

5(50
l.S

562
1.8

556
l.S
414
1.3
406
1.3
293
0.9
350
1,1
288
0.9
407
1,3
414
1.3
432
1.4
699
2.2
593
1,9
576
1.8
536
U
532
U

445
1,4
669
2,1
533
U
428
1.4
536
U
499
1,6

468
1.5

471
1.5

22.4
l.S

23.8
1.9

32.3
2.6

23.7
1.9

23,6
1.9
18

1.45
21,1
U
19
1.5

23,4
1.9

23,9
i.9
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32,6
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2,6

35,8
8. S
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7,6

32.2
7,3

21,5
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24,8
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24
5.3
17,6
4,3
18

20,8
5,1

21,3
5,2

24,8
ff,2

33,5
8.2

31,8
7,8

30,8
7,6

33,4
8,2

32,1
7.3

26,7
6.6

32,9
5,2

33,9
5.5
15,6
3.8

31,9
7.5

29,2
7.2

27,4
6,7

27,1
6.7

19.6

3,9

1.5

83,8

24,1

0.3

<MDA

14,1

9,3

0,9

28,9

4,8

1,3

16

<MDA

<MDA

22,1

<MDA

<MDA

35,6

2,0

<MDA

19,8

15,1

3,8

5,1

6,3

7,4

4,3

0,272

0,486

0,218

0,384

0,364

0,199

0,121

0,269

0,087

0,150

0,162

0,074

1 % K+ = 313,2 Bq/kg (predpokladané 0,0118 % hmotnostných jednotiek 10K)
1 ppm U = 12,35 ±0,1 Bqflcg (vrátane **U)
1 ppm Th = 4,06 ± 0,2 Bq/kg

Pôdy často obsahujú rôzne množstvo drobných sedimentačných a magmatických hornín,,
vnášajúce vlastné aktivitné príspevky, ovplyvňujúce ich prirodzenú rádioaktivitu.
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Sledovaná oblasť s nameranými hodnotami prírodných rádionuklidov zapadá do rozhrania
Viedenskej a Podunajskej panvy, na stavbe ktorej sa podieľa široká škála sedimentačných hornín -
piesky, pieskovce, štrky, vápnité íly, ílovce, zlepence, v ktorých sa obsah draslíka pohybuje okolo
hodnoty 1,5 %, obsah uránu 2,4 - 3,5 ppm a obsah tória sa pohybuje okolo hodnôt 6 - 10 ppm. Na
obrázku č. 1 sú znázornené izolínie rozdelenia uránu, tória a draslíka v pôdach CR a SR. Svojimi
hodnotami zapadá do oblasti J E EBO, resp. Moravy a Sliezska.
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1 - okolie Písku
2 - okolie Českých Budějovic
3 - okolie Karlových Varov
4 - okolie Jindřichovho Hradca
5 - okolie Plzne
6 - Morava a Sliezko
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Obr. 1. Izolínie rozdelenia uránu, tória a draslíka v pôdach ČR a SR.
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PRÍRODNÁ A UMELÁ RÁDIOAKTIVITA KOŠÍC

Jozef Lane, Geocomplex, a.s. Bratislava

V rámci medzinárodného slovensko-luxemburského projektu „Košice-biotická a abiotická zlož-
ka životného prostredia" bola gamaspektrometriou zisťovaná úroveň prírodnej a umelej rádioaktivity
Košíc a okolia. Prieskum bol robený v mierke 1:25 000 na území cca 310 kma.

Výsledkom zisťovania prírodnej rádioaktivity sú mapy koncentrácií K, U, Th a celkovej rádio-
aktivity. Bola tiež zostavená mapa obsahu umelého rádionuklidu Cs-137, zbytku černobyľskej
havárie.

Gamaspektrometrické merania boli vykonané terénnym gamaspektrometrom GS-256 s husto-
tou 1 pozorovacie stanovisko na 1 km2. V rámci jedného stanoviska bolo zmeraných 5 bodov,
rozložených do kríža. Vzdialenosť medzi meraniami bola 20 m.

Metodika stanovenia obsahov U, Th, K, Cs-137 a zostavenia máp bola v súlade so smernicou
MŽP SR.

Z hľadiska obsahu prírodných rádionuklidov (U, Th, K) v povrchovej vrstve je oblasť charakte-
rizovaná podpriemernými až priemernými hodnotami vzhľadom k celoslovenským hodnotám, s rela-
tívne rovnomernou plošnou distribúciou. Obsah K je v rozsahu 0,4-2,9%, U v rozmedzí 0,8-8,1 ppm
a Th v rozsahu 3,5-13,8 ppm.

V mape koncentrácii uránu (obr. 1) obsahy uránu menia od 0,8 do 8,1 ppm. Hodnota normál-
neho poľa kolíše okolo 4,1 ppm, čo je i niečo viac, ako uvádza MATOLÍN pre jednotlivé genetické typy
Západných Karpát.

Maximálne zvýšenia (7-8,1 ppm) boli zistené severne od letiska Košice v oblasti Galgovec,
v oblasti VSŽ, v oblasti Prielohy a v oblasti Chodobné tably. Anomália Galgovec sa nachádza
v eoliticko-sericitických bridliciach. Ostatné anomálie sa vyskytujú vkvartérnych sedimentoch -
hliny, piesčité hliny, hliny so štrkmi. Ked'že u sedimentárnych hornín sa za normálne pole považujú
hodnoty s obsahom uránu 2,3-2,5 ppm, považujeme uvedené anomálie za antropogénne.

Rádio-hygienická analýza výsledkov povrchovej gamaspektrometrie dokazuje, že územie Košíc
je z tohoto hľadiska priaznivé.

iiMiiHiiniMiiniiiiiii
SK00K0193
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REGIONÁLNE RADONOVÉ MAPOVANIE KOŠÍC

Jozef Hricko, Geocomplex, a.s. Bratislava
František Suchý, Geocomplex, a.s. Bratislava

V rámci medzinárodného slovensko-luxemburského projektu Košice-biotická a abiotická zložka
životného prostredia bol realizovaný aj regionálny radonový prieskum. Projekt financovali
ministerstvá životného prostredia Slovenska a Luxemburska. Koordinačným pracoviskom bol
Geocomplex a.s. Bratislava. Trvanie projektu: august 1994-december 1999. Prieskumné územie:
bývalý okres Košice-mesto s rozšírením na juhu. Rozsah územia: cca 310 km2.

Výsledkom radonového prieskumu sú mapy radonového rizika z geologického podložia
(radonové riziko na referenčných plochách a štandardná mapa radonového rizika) v digitálnej
i tlačenej forme (v mierke 1:25 000).

Radonové merania boli vykonané na tzv. referenčných plochách (RP). Na jednej RP bolo
realizovaných min. 16 nezávislých pozorovaní v pravidelnej sieti 20 x 20 m. Pôdny vzduch na
stanovenie hodnoty objemovej aktivity radónu (av) in situ bol odoberaný z hĺbky cca 0,80 m. Hustota
RP: 3 RP/1 km2. Z každej RP boli odobraté 2 vzorky zeminy na laboratórne granulometrické analýzy,
potrebné na určenie triedy priepustnosti. Hodnoty av boli stanovené metodikou LUCAS digitálnymi
prístrojmi LUK-3R a LUK-3RD.

Metodika stanovenia kategórie radonového rizika a zostavenia máp bola v súlade s vyhláškami
a smernicami MZ a MŽP SR s prihliadnutím na zahraničné štandardy.

Z výsledkov regionálneho radonového mapovania košickej oblasti vyplýva, že 49,5 % územia
leží v nízkom, 48,5 % v strednom a 2,0 % vo vysokom radónovom riziku z geologického podložia. To
znamená, že cca na polovici študovaného územia sú hodnoty av vyššie, ako je limit Vyhlášky MZ SR č.
406/92 Zb. Priestorové rozšírenie jednotlivých kategórií radonového rizika je zrejmé z prezentovanej
mapy radonového rizika (obr. 1).

Zdrojmi radónu sú tu predterciérne horniny s vyšším obsahom rádia, vystupujúce v SZ časti
územia (napr. pri Jahodnej sa ťažila uránová ruda) a výstupovými cestami neotektonické zóny najmä
hornádskeho zlomového systému.

SK00K0194
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RÁDIOAKTIVITA POPOLČEKOV A RADIAČNÁ ZÁŤAŽ V OKOLÍ
TEPELNÝCH ELEKTRÁRNÍ

Helena Cabáneková, Ústav preventívnej a klinickej medicíny, Bratislava

Úvod SK00K0195

Výroba elektrickej energie v tepelných elektrárnách je založená na spaľovaní uhlia v peciach
pri teplote 1 700 °C, pričom na výrobu 1 GW elektrickej energie je potrebných 3xlO9 kg uhlia
(UNSCEAR 93). Pri procese spaľovania, väčšina minerálnych látok z uhlia je absorbovaná v
roztavenom „sklovitom" popole, z ktorého časť, spolu s nedokonale spálenými organickými látkami
obsiahnutými v uhlí, klesá na dno pece ako ťažký popol, alebo škvára. Ľahký popolček spolu s
prchavými minerálnymi látkami je chladený a odvádzaný do odlučovacích (záchytových) zariadení.

Uhlie je prírodná surovina, ktorá obsahuje prírodné radionuklidy 2 2 6Ea, 2 3 2Th a 4 0K a jeho
spaľovaním dochádza vlastne k redistribúcii prírodnej rádioaktivity zo zemského podložia do biosféry
životného prostredia. Na základe gamaspektrometrických meraní koncentrácií prírodných
rádionuklidov v uhlí vo viacerých krajinách sveta, celosvetový priemer pre hmotnostně aktivity 40K,
238U (226Ra) a 232^ v uhlí bol stanovený na 50, 20, 20 Bq.kg-1, pričom koncentrácia prírodných
rádionuklidov v analyzovaných vzorkách ľahkej i ťažkej frakcie vedľajšieho produktu spaľovania sa
odchyľuje od tohto priemeru až o dva poriadky. Pritom prírodné radionuklidy, ktoré sú kumulované
vo zvyškoch po spaľovaní uhlia sú prakticky v rovnakej miere zastúpené v popole, resp. škvare a v
zachytenom i úletovom popolčeku. Plynná frakcia, ktorá vzniká pri spaľovaní, obsahuje len prchavé
chemické látky a jej rádioaktivita z hľadiska hygieny žiarenia je zanedbateľná.

Podľa údajov UNSCEAK-u (1988), je tepelnými elektrárňami vo svete, každoročne
vyprodukovaných 280 miliónov ton uholného popola s koncentráciami prírodných rádionuklidov
podstatne vyššími ako je ich zastúpenie v zemskej kôre. V posledných rokoch je tendencia jeho
využitia aj v priemysle ako sekundárnej stavebnej suroviny, takže uhoľný popol môže byť
potenciálnym zdrojom expozície populácie ionizujúcim žiarením.

Rádioaktivita popolčekov

Vzhľadom na veľký objem každoročne produkovaného uhoľného popola (truska, škvára, ľahký
popolček), vysoký obsah prírodných rádionuklidov a ich dcérskych produktov ako aj možnosti jeho
ďalšieho využitia, popoly a popolčeky predstavujú reálnu hrozbu kontaminácie životného prostredia a
môžu prispievať aj k externej a internej expozícii obyvateľstva prírodnými rádionuklidmi.

Celosvetový aritmetický priemer koncentrácie prírodných rádionuklidov v úletovom popolčeku
z tepelných elektrární, podľa údajov UNSCEAR-u je: 265 Bq.kg-1 pre rádionuklid <°K, 200 Bq-kg-1 pre
^ U , 240 Bq.kg1 pre ^ R a , 930 Bq.kg-i pre 2 1 0Pb, 1700 Bq.kg1 pre 2 1 0Po, 70 Bq.kg-1 pre 2 3 2 lHi, 110
Bq.kg1 pre 2 2 O T h a 130 Bq.kg-1 pre ^ R a . "•

Na Ústave preventívnej a klinickej medicíny v Bratislave, v rámci prieskumu a posudzovania
zdravotnej nezávadnosti z hľadiska hygieny žiarenia bolo gamaspektrometricky analyzovaných okolo
700 vzoriek stavebných materiálov a surovín, medzi nimi aj popolčeky, škvara a truska, určených pre
pobytovú výstavbu v SR (Cabáneková 98). Rozptyl nameraných hodnôt hmotnostných aktivít
prírodných rádionuklidov a ekvivalentu hmotnostnej aktivity 2 2 6Ra v hmotných frakciách spaľovania
uhlia je uvedený v tabuľke č.l.
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Tab.č.l: Rozptyl hmotnostných aktivít prírodných rádionuklidov a ekvivalentu hmotnostnej
aktivity 22"Ra v hmotných frakciách spulbvania uhlia

materiál

popolček
škvára
truska

p.vz.

105
22
10

A rBq.kg'1
•oK

min.
21,7
149
75,7

max.
936,7
575

649,6

22«Ra

min.

34,3
41,1

10

max.

336
158,3
436

imrh
min.

21
35
9,5

max.

159,2
105,9
55,6

Altflc'kv

min.
84,8
110,8
34,2

max.

573,1
322,5
528,7

Všetky vzorky sekundárnych stavebných surovín pochádzali od hlavných „producentov odpadu"
pri výrobe elektrickej energie spaľovaním uhlia, ktorými sú u nás tepelné elektrárne Nováky a
Vojany. V súlade s princípami ochrany obyvateľstva pred účinkami ionizujúceho žiarenia v
pobytových priestoroch, pri posudzovaní tejto skupiny sekundárnych stavebných surovín z hľadiska
hygieny žiarenia, vzhľadom na potenciálnu expozíciu obyvateľstva z prírodných rádionuklidov,
kumulovaných v týchto surovinách v dôsledku výrobného procesu, z ďalšieho použitia v pobytovej
výstavbe bolo vylúčených 44% vzoriek popolčeka, 23% vzoriek škvary a 60% vzoriek trusky.

Odhad radiačnej záťaže populácie z prevádzky tepelných elektrární

Množstvo prírodných rádionuklidov uvolňovaných do prízemnej vrstvy atmosféry v dôsledku
výroby elektrickej energie v tepelných elektrárnách závisí od viacerých faktorov, ako sú napr.:
koncentrácia rádionuklidov v spracovávanom uhlí a jeho „výdatnosť" vzhľadom na výhrevnosť,
množstvo „odpadu" vznikajúceho v procese spaľovania, teplota spaľovacieho procesu, podiel frakcie
„ťažkého" a úletového polčeka a účinnosť záchytu úletového popolčeka. V dôsledku závislosti
množstva uvoľnených rádionuklidov do atmosféry od týchto faktorov, aj kolektívna efektívna dávka v
okolí tepelných elektrární sa v jednotlivých krajinách pohybuje v pomerne širokom intervale hodnôt.

Pre tepelné elektrárne novšieho i staršieho typu sú uvádzané hodnoty normalizovanej
kolektívnej efektívnej dávky v rozpätí (0,5 - 6) manSv. (GW.r)1, ale napr. pre Čínu, s vysokou
hustotou osídlenia v okolí tepelných elektrární, vysokými koncentráciami prírodných rádionuldidov v
uhlí využívanom pre výrobu elektrickej energie a relatívne nízkou účinnosťou záchytu (90 %),
normalizovaná kolektívna efektívna dávka je na úrovni 50 manSv.íGW.r)-1. Za predpokladu, že 1
tretina svetových tepelných elektrární je novšieho typu (99 % záchytu), 1 tretina tepelných elektrární
je staršieho typu (90 % záchytu) a 1 tretina elektrární sa svojimi parametrami blíži k čínským
elektrárnám, celosvetová priemerná normalizovaná kolektívna efektívna dávka je 20 manSv.íGW.r)1.

Pri priemernej ročnej celosvetovej ťažbe uhlia 3.1012kg, 40 % využití v energetickom priemysle,
výdatnosti 3. 109 kg uhlia na 1 GW elektrickej energie je potom celosvetová produkcia elektrickej
energie v tepelných elektrárnách 400 GW.r, čomu zodpovedá pri ročnej prevádzke priemerná
celosvetová normovaná kolektívna efektívna dávka 8xl03 manSv.

Na základe tohto hrubého odhadu, priemernej normovanej kolektívnej efektívnej dávky pri
jednoročnej prevádzke všetkých svetových tepelných elektrární a za predpokladu, že do atmoséry je
každoročne uvoľňované rovnaké množstvo rádionuklidov zo spaľovacieho procesu, je možné odhadnúť
dodatočnú radiačnú záťaž jednotlivca z populácie v dôsledku výroby elektrickej energie v tepelných
elektrárnách na 2 uSv (UNSCEAR 93).



H. ročník konferencie KiUlioitkltvila v Životnom prostredí - SpiSskii NovA Ves 20IM) 76

Radiačná záťaž obyvateľstva v okolí tepelných elektrární v SR

Ročná produkcia elektrického prúdu spaľovaním hnedého uhlia v tepelnej elektrárni Nováky
(ENO) je približne 2,05.10" MW.h. Pri normovanej spotrebe a 99 % účinnosti záchytu v odlučovacích
zariadeniach, normovaný unik popolčeka do životného prostredia je 9,62.103 ton na 1 GW elektrickej
energie z ENO za rok.

V tepelnej elektrárni Vojany (EVO), spaľovaním čierneho uhlia sa vyprodukuje približne
2,35.10° MW elektrického prúdu za rok. Pri normovanej spotrebe uhlia a 99 % účinnosti záchytu v
odlučovacích zariadeniach, normovaný unik popolčeka do životného prostredia na 1 GW elektrickej
energie vyrobenej za rok je 3,929.103 ton.

Radiačná záťaž bola počítaná pre priemernú aktivitu '"K 451 Bq.kg-1, 226Ra 107 Bq.kg-1 a 232Th
71 Bq.kg1 stanovenú zo všetkých analyzovaných popolčekov a pre produkciu v ENO, u ktorej
normovaný únik popolčeka do životného prostredia na 1 GW elektrickej energie vyrobenej za rok je
výrazne vyšší, ako v elektrárni Vojany.

Radiačnú záťaž obyvateľstva v okolí uhoľných elektrární je možno vyjadriť pomocou
normovanej kolektívnej dávky v man.Sv.(GW.r)-1, stanovenej na základe efektívnej dávky pre
obyvateľstvo v k-tom sektore v okolí tepelnej elektrárne v dôsledku expozície i-tym rádionuklidom
vypočítanej z časového integrálu tohto rádionuklidu v k-tom sektore.

Na základe výpočtov, normovaná lokálna a regionálna kolektívna dávka pre obyvateľstvo do
vzdialenosti 50 km, spôsobená tepelnou elektrárňou Nováky, je na úrovni 0.7 man.Sv.(GW.r)-1.
Odhadovaná lokálna záťaž jednotlivca z populácie v bezprostrednom okolí ENO (do 5 km), vyjadrená
ako ročná maximálna efektívna dávka Emax. je však napriek vysokej technickej úrovni elektrárne,
výrazne vyššia ako efektívna dávka v bezprostrednom okolí našich jadrovoenergetických zariadení a
je na úrovni 2 uSv.r1. Pritom rozhodujúci podiel na radiačnú záťaž jednotlivca z populácie, podľa
výpočtov má inhalácia rádionuklidov thória (^sTh a Í ! 2 8 ! ! ! ) .

V tabuľke č. 2. sú porovnané vypočítané údaje o radiačnej záťaži obyvateľstva pri výrobe
elektrickej energie v elektrárni ENO, s údajmi o radiačnej záťaži obyvateľstva v okolí jadrovej
elektrárne Jaslovské Bohunice, publikované v literatúre (UNSEAR 1994).

Tab. č. 2.: Porovnanie radiačnej záťaže obyvateľstva pri výrobe elektrickej energie v tepelných
a jadrových elektrárnách.

Zdroj

EBO

ENO

Produkcia
GW.r

1,3

0,3

NS
manSv.íGW.r)1

0,29

0,66

NEAVG

uSv.(GW.r)i

0,10

0,22

S
manSv.r 1

0,38

0,18

EAVG

uSv.r 1

0,13

0,06

EMAX

uSv.r-i

< 1

2

NS - normovaná hodnota lokálnej a regionálnej kolektívnej dávky (3 mil. obyvateľov)
NEAVG - normovaná priemerná efektívna dávka na 3 mil. obyvateľov

S — kolektívna dávka (produkcia x NS)
EAVO - priemerná efektívna dávka
EMAX - maximálna efektívna dávka jednotlivca vo vzdialenosti do 5 km od zdroja

Na základe predchádzajúcich analýz, odhadnutá kolektívna dávka populácie Slovenska z
prevádzkovania elektrárne ENO, je na úrovni 0.7 man.Sv.íGW1-')- Táto hodnota je nižšia ako
odhadnutý celosvetový priemer, predovšetkým v dôsledku nižšieho obsahu prírodných rádionuklidov
v popolčekoch domácej produkcie ako aj vysokej účinnosti záchytu v odlučovacích zariadeniach našich
tepelných elektrární. Napriek tomu je však vyššia, ako radiačná záťaž obyvateľstva v okolí
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jadrovoenergetických zariadení a preto, tepelné elektrárne by mali byť zaradené medzi významné
zdroje ionizujúceho žiarenia s globálnym dosahom.

LITERATÚRA:
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RÁDIOAKTIVITA STAVEBNÝCH MATERIÁLOV

Eva Terpáková, Stavebná fakulta, Technická univerzita Košice

Abstrakt: V stavebnej praxi sa aplikuje značné množstvo ako prírodných tak aj umelých sta-
vebných materiálov. V mnohých prípadoch je v nich preukázateľná prítomnosť prirodzených
rádionuklidov, ktoré v konečnom dôsledku môžu zvyšovať riziko radiačného zaťaženia staveb-
ných objektov. V príspevku je analyzovaná problematika gamaspektrometrického stanovenia
prirodzenej rádioaktivity v stavebných materiálov a výrobkov aplikovaných v podmienkach
stavebnej praxe na Slovensku.

Úvodom

Prirodzená rádioaktivita stavebných materiálov je ich prirodzenou vlastnosťou, ktorá úzko
súvisí s ich pôvodom. V podstate všetky stavebné materiály obsahujú určité produkty premien
prírodných rádionuklidov. Prirodzená rádioaktivita sa podieľa viac ako dvoma tretinami na celkovom
ožiarení obyvateľstva (NIKODÉMOVA, 1992). Z približne 37 rádioaktívnych prvkov a 73 rádionuklidov,
ktoré sa v prírode vyskytujú a tvoria 1 % z hmotnosti zeme sa z hľadiska radiačnej záťaže v
stavebných materiáloch venuje pozornosť prirodzeným rádionuklidom 40K, 2 2 8Ra a ^ T h (ZAJÍČEK ET
AL.,1990). Tento v medzinárodnej zhode zúžený výber stanovovaných rádionuklidov vyplýva predo-
všetkým z ich distribúcie v zemskej kôre. Vysokoaktuálna požiadavka aplikácií ekologicky vhodných
materiálov súvisí so skutočnosťou, že obyvateľstvo prežije až 90% času v uzatvorených resp.
pobytových priestoroch. Výsledky konkrétnych stanovení sú prezentované v nasledujúcom príspevku.

1. Zdroje prirodzenej rádioaktivity.

Zdrojmi rádioaktivity sú prakticky všetky materiály stavebného priemyslu: jednak minerály
a horniny využívané bezprostredne ako klasické prírodné kameniva a kameň, resp. ako surovina na
výrobu iných stavebných materiálov. V súčasnosti je snaha o aplikáciu aj druhotných surovín, ako sú
rôzne popolčeky, trosky, škvara, kaly a tiež banské odpady nielen z dôvodu ich racionálneho využitia,
pretože okrem potreby územia na skladovanie predstavujú reálne nebezpečie environmentálneho
znečistenia. Pri ich produkcii však môže dochádzať aj ku nakoncentrovávaniu rádionuklidov, napr.
pri spaľovaní uhlia rozdielnymi technologickými postupmi, v metalurgických procesoch (TERPÁKOVÁ,
1996, 1997, 1998) a tým aj k ovplyvneniu využiteľnosti výrobkov, ktoré sa z nich vyrábajú.

Sprievodným prvkom rádioaktívnych premien v pobytových priestoroch je plynný produkt -
radón. Tejto otázke sa venuje značná pozornosť, preto je samostatným predmetom hygienického
zabezpečovania stavebných objektov.

2. Metodika stanovenia prirodzenej rádioaktivity.

Na stanovenie prirodzenej rádioaktivity bola zvolená spektrometria gama žiarenia, ktorá
umožňuje súčasne stanovenie merných aktivít 2 2 6Ra, 2 3 2Th a 40K jediným meraním. Hodnotiace
kritéria pre posúdenie vhodností stavebných materiálov predpísané Vyhláškou MZ SR č. 406/1992
(1992) sú nasledovné:

1. aR. S 120Bq.kg> (D
2. aekv = 0,086.aK + aR a + l,25.aTh S 370Bq.kg l (2)

a«kv

kde: ana je merná aktivita pre 2!WRa
a,.kv ekvivalentná merná aktivita, vyjadrená z nameraných merných aktivít pre jednotlivé
rádioizotopy.

SK00K0196
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2.1. Odber a spracovanie vzoriek
Odber vzoriek bol individuálny v závislosti od charakteru materiálu. Kusové vzorky sa získali

náhodným výberom z paliet v obchodnej sieti, sypké materiály uložené na skládke sai odoberali z
viacerých miest, výsledné reprezentatívne vzorky sa získali kvartovaním. Všetky vzorky pred a po
homogenizácii na predpísanú zrnitosť O á 0,5mm boli sušené pri 105 až 110°C. Následne sa voľným
sypaním homogénne nadávkovali do vzorkovníc Marinelliho typu (objem 750ml) a po uzatvorení
podrobili ustáleniu tzv. Rn rovnováhy (28 dní).

2.2. Meranie a vyhodnotenie vzoriek

Na stanovenia bol použitý Mnohokanálový gama spektrometer JAK 202, Slovensko. Na výpočet
mernej aktivity 226Ra sa použil nameraný pík o energii 1764 keV (produkt premeny 214Bi), mernej
aktivity 2 3 2Th pík o energii 2615 keV (produkt premeny z08Tl). Hodnota mernej aktivity 4 0K sa
vypočíta z piku pri energii 1461 keV (vlastný pík 40K). Doba merania bola optimalizovaná na 64200s,
pre štandardy aj reálne vzorky opakovaným meraním. Na korekciu pozadie sa použil vysokočistý
morský piesok s matrixom SÍO2). Na vyhodnotenie bola použitá zvolená kalibračná metóda, pričom
účinnostná i energetická kalibrácia sa vykonávala pomocou rady sypkých štandardov - RG setov,
komerčne dodaných analytickou službou IAEA z Viedne.

3. Výsledky stanovení, diskusia.

Zaujímavé výsledky sme získali pri posúdení vzoriek klasického betónu a jednotlivých zložiek
použitých na jeho výrobu, spracovanie nameraných údajov je v tabuľke č.l. Pre porovnanie uvádzame
aj výsledky meraní ďalších vybraných materiálov dostupných na stavebnom trhu. Tiež sú
prezentované najčastejšie typy druhotných odpadov, uvádzané výsledky sú priemermi 3. opakovaní.

Ako vyplýva z nameraných hodnôt pre rôzne frakcie riečneho ťaženého kameniva obsahy
rádionuklidov sa navzájom líšili napriek tomu, že išlo o rovnaký zdroj. Pravdepodobne je to spôsobené
fyzikálno — mechanickými vlastnosťami napríklad rozdielnou obrusnosťou minerálnych zložiek.
Analyzované vzorky cementu vykazujú zvýšené hodnoty merných aktivít rádionuklidov. Zrejme je to
spôsobené vplyvom VPT, ktorú testované cementy obsahujú ako vedľajšiu primes, ale tiež sa musí
zohľadniť zastúpenie rádionuklidov vo vstupných surovinách pri výrobe cementu (portlandsky slinok,
anhydrit, sadrovec atd'.)

Betónová kocka vyrobená z riečneho ťaženého kameniva a voľne loženého cementu podľa
príslušnej receptúry bez špeciálnych prísad nakoniec vykazovala nižšie hodnoty v porovnaní s
cementom v dôsledku nižších hodnôt kameniva.

Z porovnania rôznych keramických materiálov vyplývajú diferencie medzi obkladačkami -
produkcia Slovensko a zahraničný dovoz (Taliansko). Pozoruhodné boli diferencie medzi
pórobetónovými výrobkami, tieto sú zvyčajne zatrieďované do kategórií s vyššou radiáciou.
Porovnanie Hebel a Ypor napokon vyznieva v prospech systému Hebel, čo logicky aj vyplýva zo
zloženia surovín. Rozdielne hodnoty boli stanovené aj pre prezentované popolčeky z hnedého uhlia,
pričom technológia spracovania bola odlišná. Výsledky s modernejšej technologie - fluidného
spaľovania boli rozdielne aj pre jednotlivé zložky - jemnozrný a hrubozrný.
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Tabuľka 1. Merné aktivity a ekvivalentné merné aktivity vzoriek materiálov a surovín

Vzorka

kamenivo
frakcia 0 - 4 [mm]

kamenivo
frakcia 4 — 8 [mm]

kamenivo
frakcia 8-16 [mm]

betónová kocka
B 15

CEMII/B - S32.5R

vysokopecná troska

popolček - klasický

popolček
fluidné spaľovanie
rirnitinzmv
popolček
fluidné spaľovanie
ifitnnozmv

pórobeton Hebel
murovací materiál

pórobeton Hebel
tvarovka

pórobeton Ypor

Tehla CD-IZA-C

Keramické
obkladačky SR

Keramické
obkladačky-dovoz

Merné aktivity [Bq.kg']

au

229,83 ± 9,07

106,53 ± 6,23

270,65 ± 5,65

210,3 ± 2,40

90,81,3 ± 6,38

95,23 ± 5,20

200,6 ± 4,20

235,0 ± 5,2

214,5 ± 6,40

106,00 ± 1,40

74,44 ± 4,40

248,46 ±5,00

523,6 ± 6,00

691,20 ± 6,4

927,53 ± 4,2

aRa

27,94 ± 2,35

21,49 ± 0,34

29,86 ± 0,89

37,56 ± 0,6

72,34 ± 0,71

108,93 ± 0,8

65,10 ±0,6

43,57 ± 0,5

74,19 ± 0,25

46,65 ± 3,0

27,75 ± 3,8

98,05 ± 0,2

67,02 ± 0,5

79,02 ± 1,1

74,02 ± 3,5

a-Th

7,35 ±1,31

<5,0

11,39 ±0,19

7,49 ± 0,62

14,57 ± 0,04

22,16±0,5

18,35 ± 4,1

9,3 ±3,4

15,09 ±0,5

<5,0

<5,0

20,73± 2,0

43,23± 2,5

32,51± 1,4

47,36± 1,5

Ekvivalentná
merná aktivita

[Bq.kg i]a«kv

56,90 ± 4,39

36,91 ± 0,85

67,38 ± 0,65

65,02± 0,27

98,37 ± 0,55

144,83 ± 1,86 .

105,29 ±6,08

75,41 ± 5,18

111,50 ±7,27

62,02 ± 3,16

40,42 ± 4,16

145,75 ±3,21

166,09 ± 4,12

179,10 ±3,38

213,00 ±5,34

Poznámka: uvedené hodnoty sú: x priemer™ ± rozptyl
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Záver

Súčasná situácia na stavebnom trhu Slovenskej republiky je charakterizovaná nielen
súkromnou malovýrobou stavebných materiálov s využívaním lokálnych zdrojov surovín, no tiež je
aktuálna „expanzia" dovozu zahraničných materiálov. Preto je nutné zdôrazniť povinné vyžadovanie
atestov o hygienickej nezávadnosti. Uvedené kritéria však platia len pre stavebné materiály
používané v stavebných objektoch s pobytovými miestnosťami. Znamená to, že pre iné účely -
aplikácie v exteriéroch možno použiť aj materiály, ktoré vykazujú vyššie hodnoty. Zabezpečenie
všeobecnej ekologickej vhodnosti používaných materiálov a výrobkov pre stavebné účely by teda malo
byť úplnou samozrejmosťou pre realizátora stavby, ktorý by mal aj poznať ich vlastnosti. Zo strany
výrobcu je zase povinnosťou zabezpečiť kontrolu kvality, nielen čo sa týka technických parametrov
výrobku, ale z hľadiska prirodzenej rádioaktivity tiež pravidelnú kontrolu vstupných surovín
použitých na výrobu.
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PRÍRODNÁ RÁDIOAKTIVITA MINERÁLNYCH VÔD
SLOVENSKA

Ladislav Lučivjanský, URANPRES s.r.o. Spišská Nová Ves
Alžbeta Ďurecová, ŠZÚ Banská Bystrica

Úvod SK00K0197

Rádioaktivita životného prostredia pochádza z rôznych zdrojov jednak prírodných ako aj
umelých. Takmer všetky rádionuklidy, ktoré sa vyskytujú v minerálnych vodách pochádzajú z
prírodných zdrojov. Prírodné rádionuklidy môžeme rozdeliť na tie, ktoré sa vyskytujú jednotlivo, ako
napríklad 40K, a na rádionuklidy, ktoré sú súčasťou niektorého z troch premenových radov
(uránového, tónového a aktíniového).

V minerálnych vodách sú najčastejšie prítomné nasledovné rádionuklidy 238U, 234U, 226Ra,
222Rn, "oPo, 228Ra, 21<>Pb, «>]£. Rádiotoxicita týchto rádionuklidov je rôzna. Chemická toxicita izotopov
uránu je oveľa významnejšia ako rádiotoxicita.

Prírodnú rádioaktivitu minerálnych vôd sme hodnotili z pohľadu rádiohydrochemického a z
pohľadu rizika z príjmu rádionuklidov ingesciou.

História skúmania prírodnej rádioaktivity minerálnych vôd

Údaje o prírodnej rádioaktivite niektorých minerálnych vôd Slovenska sú uvedené v prácach
HYNIEHO: Hydrogeologie ČSSR - Minerálni vody (1963). HYNIE (1963) uvádza, že piešťanské termy a
piešťanské bahno majú najvyššie hodnoty objemovej aktivity radónu (250 Bq.l-1) na Slovensku.,

V práci FRANKA ET AL. Tvorba a klasifikácia minerálnych vôd Západných Karpát (1975) sú
uvedené rádiohydrochemické údaje o 60 minerálnych vodách Slovenska. Najvyššie hodnoty 226Ra boli
zistené vo vode z vrtu V-l v Piešťanoch (2,072 Bq.l1), v Sklených Tepliciach. Najvyššia hodnota
radónu bola zistená vo vode z prameňa Trajan v Piešťanoch (239,39 Bq.l-1).

Údaje z práce KRAHULCA ET AL: Minerálne vody Slovenska - balneografia a krenografia (1977)
sú zhrnuté v tabuľke č. 1.

Tabulka č. 1

Lokalita
Bardejov
Bojnice
Brusno
Cíž
Dudince
Korytnica
Kováčova
Lúčky
Nimnica
Piešťany
Rajecké Teplice
Sklené Teplice
Sliač

2«Ra (Bq.H)
0,111-0,578
0,111-0,222
0,074-0,999

0,370
i,517

0,037-0,185
3,515

0,740-1,221
0,185-0,333
0,703-2,294

0,037
0,740-2,849
0,037-0,296

Lokalita
Baldovce
Budiš
Cígeľka
Záturčie - Fatra
Lipovce — Salvátor
Santovka
Slatina
Smrdáky
Trenčianske Teplice
Turčianske Teplice
Vyšné Ružbachy

22«Ra (Bq.11)
0.111
0.814

0.407-0,740
0.111

0.074-0,333
0.407
0.666

0,074-0,185
0,777 -1,702
1.111-1,332
0.222 - 0.259
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Rádiohydrochemické zhodnotenie minerálnych vôd Slovenska

Na základe spracovania hodnôt prírodnej rádioaktivity z 243 minerálnych vôd Slovenska
môžeme rozdeliť minerálne vody do niekoľkých typov (LUČIVJANSKÝ, 1997):

a, minerálne vody viazané na triasové karbonáty, prevažne krížňanského a chočského
príkrovu. Koncentrácie uránu sú v týchto vodách nízke v priemere do 0.003 mg.l1. Objemová aktivita
226Ra je najčastejšie v rozmedzí 0,2 - 0,9 Bq.K Takéto minerálne vody nachádzame, napr. v Beše-
ňovej, na Sivej Brade pri Spišskom Podhradí, v Sobranciach, v Oraviciach. Mnohé z týchto vôd môže-
me klasifikovať ako slabo rádiové, napr. vody z prameňov na Sivej Brade (prameň Sv. Ondreja a pra-
meň Sv. Kríža), v Sobranciach (Očný prameň). Objemová aktivita M 2Rn je väčšinou v rozmedzí od 20
do 50 Bq.l1, ale vyskytujú sa vody aj s vyššimi hodnotami, napr. prameň Sv. Ondreja na Sivej Brade
s objemovou aktivitou 170,50 Bq.RNajvyššiu hodnotu objemovej aktivity 2 2 2Rn vykazuje voda z pra-
meňa "Uhličitý" v Oraviciach -1288,40 Bq.l1. Okolie výverov týchto vôd je často pokryté travertínom.

b, minerálne vody krystalinika - sú to väčšinou studené kyselky. Majú zvýšené hodnoty
uránu a rádia, vysoké hodnoty radónu. Tieto zvýšené hodnoty sú spôsobené agresívnym pôsobením
CO2 v horninách krystalinika a hypoalogenným pôvodom radónu. Medzi takéto vody zaradujeme
napr. vody krystalinika Nízkych Tatier (pri Bacúchu, v Jašení, pri Braväcove), Veporských vrchov
(pramene pri Čiernom Balogu - minerálny prameň „Zuzka" má objemovú aktivitu 222Rn 817,89 Bq.l1).
Čiastočne sem môžeme zaradiť aj minerálne vody krystalinika Tatier, viazané na podtatranský zlom
(v Starom Smokovci, v Žiari). Minerálne vody krystalinika majú hodnoty uránu od 0,005 do 0,015
mg.l1, objemová aktivita 226Ra sa pohybuje najčastejšie v rozmedzí 0,1 • 0,5 Bq.l1 a objemová aktivita
222Rn často aj nad 200 Bq.l1, čím tieto vody zaraďujeme do kategórie slabo radonových vôd.

c, minerálne vody flyšového pásma - nátriovo-hydrogénuhličitanové vody sulfánové alebo
kyselky. Vody sú viazané na tektonické Unie a nachádzame ich vo všetkých čiastkových jednotkách
flyšu. Vyznačujú sa mierne zvýšenou koncentráciou uránu (0,004 - 0,005 Bq.l-1), priemernými
hodnotami objemovej aktivite 226Ra (0,02 - 0,08 Bq.l1, len vo výnimočných prípadoch sú vyššie ako
0,1 Bq.l1). Objemová aktivita 222Rn je od 10 do 20 Bq.l1, len vo vodách obohatených CO2 sú tieto
hodnoty aj nad 20 Bq.l1.

d, minerálne vody neovulkanitov - sa vyznačujú prevážne nízkymi hodnotami uránu (0,002
mg.l-1) a rádia (do 0,05 Bq.l1) a mierne zvýšenými hodnotami objemovej koncentrácie 2 2 2Rn (od 20 do
40 Bq.11).

V tabulkách č. 2 a 3 sú uvedené minerálne vody so zvýšenými hodnotami 228Ra a 222Rn
(LUČIVJANSKÝ, 1997)

Tabuľka č. 2 Minerálne vody s objemovou aktivitou 226Ra vyššou ako 0,3 Bq.l1

Lokalita
Kováčova
Sobrance - Sobranecké kúpele
Spišské Podhradie (Sivá Brada)
Spišské Podhradie (Sivá Brada)
Ľubietová
Bešeňová
Čierny Balog
Sklené Teplice
Jašenie
Hôrka — Kišovce
Kalameny
Bystré
Žiar
Gánovce

Miesto odberu
Jazierko pri termálnom vrte
Minerálny "Očný prameň"
Prameň Sv. Kríža
Prameň Sv. Ondreja
Minerálny prameň "Iinhartovka"
Minerálny prameň pod cestou
Minerálny prameň "Zuzka"
Termálny prameň
Minerálna voda "Horná kyslá"
[Minerálny prameň "Ondrej"
Termálny prameň
Minerálnyj>rameň "Kyselka I"
Minerálny prameň "Vajcovka"
Víinerálny prameň pod požiarnou zbrojnicou

Rádium Bq.l1

0,920
0,830
0,734
0,710
0,693
0,507
0,490
0,462
0,413
0,320
0,318
0,305
0,303
0,300
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Tabuľka č. 3 Minerálne vody

Lokalita
Vitanová (Oravice)
Čierny Balog
Hiadeľ
Bacúch
Žiar
Spišské Podhradie (Sivá Brada)
Cerín - Čačín
Jašenie (Kyslá)
Sklené Teplice
Závažná Poruba
Staiý Smokovec
Braväcovo
Heľpa
Liptovská Lúžna
Banská Bystrica
Zvolenská Slatina
Lieskovec
•Íostolná-Záriečie

s objemovou aktivitou 2 2 2Rn vyššou ako 50 Bq.l1

Miesto odberu
Minerálny prameň Uhličitý
Minerálny prameň "Zuzka"
Minerálny prameň "Horná kyslá"
Minerálny prameň "Boženy Nemcovej"
Minerálny prameň "Vajcovka"
Prameň Sv. Ondreja
Minerálny prameň
Minerálny prameň "Kyslá"
Termálny prameň
Minerálny prameň pri ceste
Minerálny prameň "Smokovecká kyselka"
Minerálny prameň
Minerálny prameň "Horná kyslá"
Minerálny prameň "Bory"
Minerálny prameň "Medokýš"
Minerálny prameň "Medokýš pri ihrisku"
Vlinerálny prameň pri PD
Minerálny prameň "Kyslá"

Radón Bq.l i
1293,21
817,89
266,47
243,23
170,11
161,91
147,55
146,51
118,86
118,21
113,86
80,30
75,58
73,05
68,71
63,28
62,20
58,73

V roku 1995 v laboratóriách UBANPRESu sme stanovili koncentráciu Unat a objemovú akti-
vitu 226Ra v niektorých stolových minerálnych vodách dodávaných do obchodnej siete (tabuľka č. 4):

Tabuľka č. 4
Minerálna stolová voda
Baldovská
Cígeľka
Fatra
Korytnica
Mattoni
Salvátor
Santovka
Slatina
Saratica
Vincentka

Unat (mg.F)
0,003
0,003
0,003
0,003
0,004
0,004
0,004
0,004
0,113
0,003

sMRaíBc
0,175
0,364
0,228
0,186
0,448
0,569
0,341
0,694
0,224
0,423

•I1)
0,207
0,374
0,290
0,122
0,508
0,586
0,322
0,549
0,265
0,391

V laboratóriách ŠZÚ Banská Bystrica boli analyzované niektoré minerálne vody Slovenska.
Výsledky sú uvedené v tabuľke č. 5

Tabuľka č. 5

Lokalita U„.» 2 2 6 R a

Bq.l'
Bq.11

Číž minerálny prameň 1,5 ±0,3 0,197 ±0,024 3,2 ±0,5
Brusno — prameň Ondrej 0,348 ± 0,041 45,3 ±5,2
Brusno — prameň Ludvig (1999) 2,5 ±0,4 0,826 ±0,063 68,9 ±6,7
Brusno — prameň Ludvig (1995) 2,0 ±0,4 0,824 ±0,095 95,6 ±11,0
Brusno - prameň Paula 0,830 ±0,096 101,5 ±11,6
Turčianske Teplice — prameň Ľudový 0,697 ±0,081 58,6 ±6,7
Turčianske Teplice - TJ- 20 2,0 ±0,4 0,618 ±0,072 57,1 ±6,6
Lúčky — prameň Helena 192,5 ±22,0
Lúčky - prameň Marta 0,349 ± 0,039 160,6 ± 18,4
Jarabá - minerálny prameň <2,0 0,024 ± 0,003 21,3 ±2,1
Mýto pod Ďumbierom — minerálny prameň 2,0 ± 0,3 0,092 ± 0,008 96,6 ± 9,4
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Moštenica - prameň kpt. Jegorova
Cerín - Cacín - minerálny prameň
Dolná Mičiná - minerálny prameň
B. Bystrica - Štiavnický
B. Bystrica - Rudlovský
Sliač - prameň Lenkey
Sliač-prameň Bystrický
Gánovce vrt ŠHG - 1
Toskánsky - stolová voda
Budiš — stolová voda
Fatra — stolová voda
Slatina - stolová voda
Aqua prima -stolová voda

<2,0
2,5 ±0,4

<2,0
2,0 ±0,3
3,5 ±0,5

0,016 ±0,002
0,408 ±0,030
0,023 ± 0,003
0,407 ±0,030
0,408 ±0,031
0,083 ±0,007
0,109 ±0,009
0,592 ±0,044
0,011 ±0,002
0,212 ±0,017
0,023 ± 0,003
0,412 ± 0,003
0,360 ±0,028

32,6 ± 3,2
38,4 ± 3,8
19,0 ±1,9
6,4 ±0,7
13,4 ±1,3

0,077 ± 0,006
0,066 ±0,006
0,129 ±0,006

< 0,019
0,117 ±0,006
0,046 ± 0,005
0,196 ±0,011
0,154 ±0,007

Hodnotenie rizika z príjmu rádionuklidov ingesciou

Radón
Na rozdiel od inhalovaného radónu, ktorý sa môže dostať do kostnej drene ešte pred jeho

premenou, radón prijatý do ľudského organizmu ingesciou zvyšuje riziko karcinomu žalúdka.

Rádium
Metabolizmus rádia v ľudskom tele je veľmi podobný metabolizmu vápnika. Značná časť rádia

prijímaného potravou sa preto deponuje v kostiach a len veľmi malá časť v mäkkých tkanivách. V
gastrointestinálnom trakte dospelého človeka sa absorbuje 15 - 21 % rádia prijímaného potravou.
Tieto údaje boli získané zo štúdií žien, ktoré pracovali s rádiovými farbami na báze 224RaSO4. Inak sa
rádium absorbuje v detskom organizme. V období rýchleho rastu sa absorbuje podstatne viacej rádia.
Keďže nemáme k dispozícii údaje zo skúmania priamej absorbcie rádia u detí, absorbcia rádia v dets-
kom organizme je len odvodená zo štúdií potkanov. Priemerná absorbcia rádia cicajúcich potkanov
bola 79 %, mladých potkanov 11 % a dospelých 3 % [ICRP Publication, 1994, ICRP Publication, 1995].

Urán
Prevažná časť uránu prijímaného potravou sa ukladá v kostiach a v ľadvinách. Najbežnejšie

prírodné izotopy uránu (235U, 238U) majú veľmi nízku rádioaktivitu na gram materiálu (špecifická
aktivita). Podľa údajov z ICRP 1995 priemerná absorbcia uránu v gastrointestinálnom trakte je len 5
% uránu prijímaného potravou. Rádiotoxicita uránu v porovnaní s jeho chemickou toxicitou je veľmi
nízka.

Hodnotenie rizika

Doporučenia a limity príjmu ingesciou pre jednotlivé prírodné rádionuklidy z konzumácie mi-
nerálnych vôd sú veľmi rôzne. Najčastejšie sa na hodnotenie rizika používajú doporučenia pre pitnú
vodu ako napríklad doporučenia ICRP, WHO, IAEA, UNSCEAR a smernice EU. Podľa doporučení
smernice EU z roku 1998 sa doporučuje neprekročiť kumulovanú efektívnu dávku 0,1 mSv z
konzumácie pitnej vody za jeden kalendárny rok.

V UNSCEAR z roku 1999 sú uvedené referenčné ročné príjmy vody a nápojov pre kojencov 150
l.rok1, pre deti 10 ročné 350 Lrok1, pre dospelých 500 Lrok-1. Pri hodnotení rizika z príjmu
prírodných rádionuklidov minerálnou vodou sme vychádzali z predpokladu, že vodu pijú len deti 10
ročné a dospelí jedinci. Pri výpočtoch sme uvažovali podľa doporučení UNSCEAR priemerne
zastúpenie kojencov 0,05, detí 10 ročných 0,3, dospelých 0,65 v populácii.

V tabuľke č. 6 sú uvedené výsledky našich výpočtov pre 226Ra, Unat, 228Ra. Hodnotenie z prijmú
222Rn je veľmi problematické pre jeho fyzikálne a chemické vlastnosti.

Príklad výpočtu objemovej aktivity ^BBB. na úrovni efektívnej dávky 0,1 mSv pri konzumácii
minerálnej vody 150 Lrok1 pre dospelých:

LlO^Sv.rok') - 2 38BQ1-'
Objemová aktivita (Bq.H) - 1 5 0 ( l i t e r > r o k - i ) x 2 , 8 . 1 0 " 7 (Sv .Bq ' ) ' 4 " "
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Príklad výpočtu objemovej aktivity 2 2 6Ra na úrovni efektívnej dávky 0,1 mSv pri konzumácii
minerálnej vody pre deti 10 ročné:

l.lO^Sv.rok') ,
a * * * . W ••) = ̂ ( H t l O S O l C n S B ' ) ~ °'8 3 B q'

Zastúpenie deti 10 ročných, keď neuvažujeme s príjmom kojencov, je v primernej populácii 0,33
a dospelých 0,67. Objemová aktivita 2 2 6Ra na úrovni efektívnej dávky 0,1 mSv pre minerálne vody je
potom (0,33 x 0,83) + (0,67 x 2,38) = 1,87 Bq.l1.

Tabuľka č. 6

Popis vody

Pitná voda

Prírodná
minerálna
vnňa

Kojenecká
voda

Rádionuklid
226Ra
228Ra

Unat
2 2 «Ra
228Ra

U™t
íweRa
228Rfl

Uvažovaný príjem
ineesciou

500 l.rok-i

150 Lrok1

150 Lrok1

Obiemová a
0.1 mSv

0.54 Ba.l1

0.20 Ba.l1

3.64 Ba.l1

1.87 Ba.l1

0.70 Ba.11

12.63 Ba.11

0.14 Ba.11

0.02 Ba.l1

1.88 Ba.l1

ttivita na úrovni
0.3 mSv

1.62 Ba.11

0.61 Ba.l1

10.93 Ba.l 1

5.61 Ba.11

2.11 Ba.l-1

37.88 Ba.l1

0.43 Ba.l 1

0.07 Ba.l 1

5.64 Ba.l1

Záver

Záverom môžeme konštatovať, že ani v jednom prípade nebola prekročená objemová aktivita
226Ra, 2 2 8Ra, Unat na úrovni efektívnej dávky 0,1 mSv pri uvažovanom príjme minerálnych vôd 150.1.
rok 1 a za podmienky, žeminerálne vody nepijú kojenci, t.j. deti do jedného roku.

V budúcnosti by bolo zaujímavé získať údaje o objemových aktivitách dcérskych produktov
radónu, 2 W P b a 2 1 0Po, v minerálnych vodách Slovenskej republiky a zhodnotiť možné riziko z príjmu
týchto rádionuklidov. Vzhľadom na namerané vysoké objemové aktivity 2 2 2Rn v niektorých
minerálnych vodách Slovenskej republiky, predpokladáme aj zvýšené objemové aktivity 2 1 0Pb a 2 1 0Po
v týchto minerálnych vodách.
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UMELÁ RÁDIOAKTIVITA V ŽIVOTNOM PROSTREDÍ

Ľubica Drahošová, Atómové elektrárne Bohunice
Juraj Koštial, Atómové elektrárne Bohunice

V príspevku bude pojednávaná prítomnosť umelej rádioaktivity v životnom prostredí. Prítom-
nosť umelých rádionuklidov bude prezentovaná na výsledkoch monitorovania životného prostredia
okolia atómovej elektrárne Jaslovské Bohunice a dostupných údajov z prezentácií z oblastí mimo
dosahu atómovej elektrárne. Súčasťou prezentácie budú aj výsledky koncentrácií jednotlivých
rádionuklidov v pôde z jednotlivých oblastí Európy, na ktorých sa vykonávali porovnávacie merania.

Prirodzené i umelo vytvorené rádionuklidy sa riadia rovnakými zákonmi rádioaktívnej pre-
meny a sú rovnakej podstaty. Stále vzrastá počet takých rádionuklidov, objavených v prírode, ktoré
už boli predtým pripravené umelo a naopak.

Od r. 1934, kedy sa datuje vznik prvého umelo pripraveného rádionuklidu P 3 0 objavený F. a I.
Joliotovcami sa sortiment umelých rádionuklidov ako aj ich produkované množstvá postupne
zväčšovali. Niektoré neskoršie objavy, predovšetkým objav umelého štiepenia jadier, vynález a
zhotovenie jadrovej bomby, jadrového reaktora, skonštruovanie rôznych typov urýchľovačov častíc - to
všetko prispelo k až explozívnemu nárastu počtu rádioaktívnych nuklidov, ktoré sa dnes už v širokom
sortimente a často i v obrovských aktivitách umelo produkujú a využívajú.

Z významnejších umelých zdrojov rádionuklidov s najväčším potenciálnym, či skutočným
vplyvom na životné prostredie treba spomenúť jadrové explózie , ťažbu a spracovanie uránovej rudy,
jadrové reaktory.

Jadrové explózie ako zdroj rádioaktívnych látok.
Pri jadrovej explózii vznikajú rádioaktívne nuklidy v druhoch a množstvách, závislých na sile

explózie. Údaje pre rôznu silu explózie.

Sila explózie /čas ft]

20 kt
20 Mt

to - začiatok kondenzácie

2s

62s

dt - trvanie kondenzácie

6s

186s

Izotopické zloženie pre rôzne sily explózie:
20 kt: Y-Zr85, Ru1 0 3, Rh1 0 8, Sn-Jwi, Ba-Pr"3

20Mt: 20kt + Sr90, Mo-Tc", Cs137, Ba"°, Ce1 4 1

minimu
SK00K0198

Jadrová elektráreň ako zdroj rádioaktívnych látok.

Pri jej prevádzkovaní vznikajú v jadrovom reaktore rádioaktívne nuklidy v druhoch a
množstvách, závislých na type reaktora a použitej technológii:

1.) produkty štiepenia jadrového paliva - rádioaktívne nuklidy vznikajúce priamo
štiepením, ako aj také, ktoré sú členmi ich premenových radov. Z plynných produktov sú to hlavne
rádioizotopy Xe133, Xe135 a Kr85, Kr87, Kr88, ktoré obsahujú vo svojich premenových reťazcoch
z ekologického i rádiotoxického hľadiska významné rádionuklidy a tvoria 90 % celkovej emisie v
plynných odpadoch tlakovodných reaktorov. Osobitnú pozornosť medzi štiepnymi produktmi si
zasluhujú rádioizotopy jódu ľ-"12, I l : i : i, II:M, II3B ale predovšetkým I 1 3 1 , ktorý sa pri havarijných stavoch
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uvoľňuje z reaktora do okolia vo veľkých množstvách a vzhľadom na jeho prchavosť sú rádioaktívne
izotopy jodu prítomné ako v kvapalných, tak i v plynných odpadoch.

Rúdionuklid C1 1 vzniká rovnakou reakciou ako pri interakcii kozmického žiarenia N 1 1 (n,p) C w

.avšak terčové jadrá dusíka sú prítomné ako stopové nečistoty v palive, taktiež reakciou n, alfa na
Ol7prítomnom takisto aj v palive.

Trícium H:t vzniká ternárnym Štiepením paliva a reakciou neutrónov s jadrami bóru, ktorý je
prítomný v moderátore, resp. v chladivé. C " a H:) prispievajú prostredníctvom únikov resp. odpadov
ku globálnej kontaminácii životného prostredia.

Z ďalších dlhodobých produktov štiepenia možno za najvýznamnejšie považovať Cs 1 3 7 , Sr 9 0,
Sr89, Ba140, Zr98, Nb 9 5 , Ru1 0 3, Ru1 0 6, Tc", Ce144, Ce»4t, Pm1 4 7, Eu 1 5 5 .

2.) Produkty aktivácie prevádzkových médií (chladivo, moderátor) a ich příměsi a
produkty aktivácie konštrukčných materiálov. Produktmi aktivácie nazývame rádionuklidy, ktoré
vznikajú interakciou neutrónov zo stabilnými jadrami spomenutých médií a materiálov. Popri
najčastejších produktoch aktivácie akými sú napr. Co60, Co58, Mn54, Fe5 9, Zn65, Cr51, Cu6 4 sa niekedy
vo významných množstvách objavujú aj menej obvyklé rádionuklidy - napr. Ag 1 1 O m.

3.) Produkty záchytu neutrónov jadrami paliva - izotopy plutónia a ďalšie transurány,
ako napr. Pu2*>, Pu*", Am241, Cm*4*.

Pohyb rádioaktívnych látok v životnom prostredí

Rádionuklidy sa v jednotlivých zložkách životného prostredia nevyskytujú v rovnakých
koncentráciách. Platí to tak pre umelé ako i prirodzené rádionuklidy. V prípade prirodzených
rádionuklidov možno hovoriť o takmer stabilných hodnotách koncentrácií jednotlivých rádionukhdov
v príslušnej zložke a lokalite, ktoré sú dôsledkom jednoduchých i cyklických výmenných procesov
medzi zložkami, ako aj dôsledkom rovnovážnych pochodov, pri ktorých sa úbytok rádioaktívnych
jadier v dôsledku ich premeny nahrádza prírastkom - tvorbou z materského rádionuklidu (u prí-
rodných rádionuklidov), resp. vplyvom kozmického žiarenia (u kozmogénnych rádionuklidov).

Prírodné rádioaktívne pozadie malo po milióny rokov, až do začiatku nášho storočia, pomerne
stálu hodnotu. V našom storočí v dôsledku globálneho spádu z pokusných jadrových výbuchov
prevádzaných v 50. a 60. rokoch ako aj v dôsledku havárie jadrovej elektrárne Černobyl v r. 1986 ,
mierového použitia rádionuklidov a vývoja a prevádzky jadrovo-energetických zariadení dochádza k
trvalému rastu pozadia rádioaktívneho žiarenia v ktorom človek žije.

V prípade umelých rádionuklidov je situácia s ich koncentráciou a rozložením v zložkách
životného prostredia v rámci Zeme komplikovanejšia. Na jednej strane sú tu rádionuklidy, ktoré sa
bežne na väčšine zemského povrchu v zložkách životného prostredia nevyskytujú, sú len v blízkosti
zariadení, ktoré ich produkujú. Na druhej strane sú tu rádionuklidy, ktoré môžu byť uvoľnené
z produkujúcich zariadení pri rôznych poruchách a haváriách (napr. z jadrových reaktorov,
spracovateľských závodov vyhoreného paliva), ako aj pri experimentoch s jadrovými zbraňami a
rozšíriť sa do veľkej vzdialenosti od zdroja. Napr. rádionuklidy uvoľnené pri havárii jadrového
reaktora elektrárne v Černobyle (v r. 1986), sa dostali až do výšky okolo 1200 m a v dvoch vlnách
prenikli až nad Poľsko, Fínsko, Švédsko - 1. vlna, resp. Rakúsko, Česko, Slovensko, Nemecko,
Švajčiarsko, Taliansko a Francúzsko - 2. vlna.

Niektoré z rádionuklidov uvoľnených pri explóziách jadrových zbraní, alebo pri haváriách
reaktorov, vďaka svojim vlastnostiam a transportným pochodom spôsobili dočasné globálne zvýšenie
koncentrácie prakticky v rámci celej Zemegule.

Hodnotenie dlhodobých následkov havárie černobylskej J E spočíva hlavne v sledovaní obsahu
Cs1 3 7 v ovzduší (aerosóly a spády), v potravinách a v ľudskom tele vo vybraných skupinách ľudskej
populácie. V zložkách životného prostredia i v ľuďoch je stále merateľná veľmi nízka aktivita Cs137,
ktoré sa podarí detekovat' len počas suchých a vetristých klimatických podmienok, kedy dochádza
k jeho resuspendácii (zvíreniu prachových častíc na nezatrávnených plochách).
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Odlíšenie Cs l :17 pochádzajúceho z černobylskej havárie od Cs1 3 7 zo skúšok jadrových zbraní,
ktoré bolo možné urobiť v prvých rokoch po havárii pomocou známeho pomeru aktivít Cs 1 3 7 a Cs1**,
uniknutých z havarovaného černobylského reaktora, je pre veľmi nízke aktivity Cs1*1 dnes už veľmi
obtiažne.

Hodnoty aktivít Cs13"1 sa už neuvádzajú, pretože sa väčšinou nachádzajú pod medzou
detekovateľnosti. Pomer aktivít Cs1 3 7 a Cs134 bol v okamihu havárie rovný 2, ku koncu roku 1986
bola aktivita Cs1 3 1 asi 0,9 % aktivity Cs137.

Ďalší umelý rádionuklid Sr90, vynesené do horných vrstiev atmosféry pri skúškach jadrových
zbraní v atmosfére, sa vo forme rádioaktívneho spádu rozšírilo po celom zemskom povrchu. Po
zastavení skúšok jadrových zbraní v atmosfére (r. 1963) kulminovala kontaminácia zemského
povrchu Sr90 v roku 1967. Prakticky všetko Sr9 0 zo skúšok jadrových zbraní v ovzduší spadlo na
zemský povrch do konca sedemdesiatych rokov.

Rádionuklidy, uvoľnené do životného prostredia, nezostávajú len v zložke do ktorej sa uvoľnili,
ale postupne sa šíria do ďalších zložiek , pričom ich migrácia je pomerne zložitým procesom, závislým
na mnohých faktoroch. Významnými sú pritom dva pochody - rozptyl, ktorý má za následok
znižovanie koncentrácie v sledovanej zložke a akumulácia - čiže hromadenie rádioaktívnej látky,
ktorej dôsledkom je naopak zvyšovanie koncentrácie v príslušnej zložke.

Rozptylovými pochodmi sú napr. difúzia rádionuklidov vo vode i vo vzduchu, alebo postupné
zrieďovanie vo vodných tokoch, akumulačnými pochodmi napr. zachytávanie rádionuklidov z dažďo-
vej, resp. závlahovej vody v rastlinách, alebo usadzovanie sa pevných rádiosólových čiastočiek z vody
na dnách riek, či jazier.

Transportným pochodom je v odbornej literatúre venovaná sústavná pozornosť - neustále sa
zdokonaľujú výpočtové modely postupného prenosu rádionuklidu z jednej zložky životného prostre-
dia (resp. jej definovanej časti • komparmentu) do ďalšej.

V našom prípade sa zmienime o pohybe rádioaktívnych látok v dôležitej zložke životného pro-
stredia - v pôde. Rádionuklidy z umelých zdrojov sa dostávajú do pôdy zo spádu, zrážkovej, spodnej i
závlahovej vody a lokálne i priamymi výpusťami kvapalných rádioaktívnych odpadov. Pôda sa chová
ako záchytný rezervoár rádioaktívnych látok, ktoré sú potom čerpané a hromaděné rastlinami.
Hromadenie rádionuklidov v pôde závisí na rýchlosti prísunu do pôdy, na ich infiltrácii, čerpaní
rastlinami, ďalej na mechanických a chemických vlastnostiach pôdy a veľkosti úbytku rádio-
aktívnych látok vymývaním zrážkami, spodnou vodou ako i zvetrávaním pôdy.

Dôležitú úlohu v procese sorpcie a migrácie rádiostroncia a rádiocezia hrá sorpčná schopnosť
pôd, ovplyvnená pH, obsahom humusu ako i mineralogickým zložením. Všeobecne možno povedať, že
koncentrácia rádioaktívnych látok v pôde klesá s hĺbkou.

Rádiocézium sa v pôdach fixuje pevne, spravidla ide o nevýmennú sorpciu zabudovaním sa do
kryštalickej mriežky ílovitých minerálov. Jeho desorpcia je zanedbateľná. Pevnosť tejto väzby sa
odráža aj v nízkom príjme rastlinami. Rádiostroncium sa chová opačne ostáva v pôdach v oveľa
väčšej miere prístupné rastlinám a konkuruje príjmu vápnika z pôdy. Čo sa týka vnútorného
rozdelenia v rastline, viac stroncia sa nachádza v listoch a byliach, kým semená vykazujú
mnohonásobne nižší obsah.

Rádiostroncium a rádiocézium sú v zložkách životného prostredia sledované spolu s tými
biogénnymi prvkami, s ktorými sú chemicky príbuzné a ktorých cestu potom v organizme človeka
sledujú. Takými dvojicami sú Cs 1 3 7 a K alebo Sr90 a Ca.

Prehľad radiačnej záťaže človeka.

Rozhodujúcou zložkou záťaže ľudskej populácie je prírodné pozadie. Dôvodom je predovšetkým
to, že pôsobí trvalo a na každého obyvateľa Zeme. Jednou z jeho zložiek je kozmické žiarenie, teda
ionizujúce žiarenie, ktoré má svoj pôvod vo vesmíre. Býva delené na zložku solárnu, ktorá je
produkovaná pri slnečných erupciách ako tok protónov, prípadne elektrónov a menšiu zložku
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galaktickú, ktorú tvoria ťažké nabité častice. Nabité častice majú veľmi vysokú energiu, takže po
dopade do atmosféry dochádza k zložitým interakciám tohto primárneho kozmického žiarenia
s jadrami atómov ovzdušia za vzniku sekundárneho kozmického žiarenia, ktoré je tvorené
prakticky všetkými známymi elementárnymi časticami. Na povrchu Zeme sa prakticky uplatňuje iba
sekundárna zložka. Napriek všetkým rozdielnostiam a nepravidelnostiam je za priemernú ročnú
dávku na obyvateľa Zeme z kozmického žiarenia uvádzaný ročný efektívny dávkový ekvivalent 0,3
mSv. Zaujímavá je aj profesionálna záťaž z kozmických letov. Pre porovnanie napr. pri letoch Apollo
7-14 dosahovala stredná dávka na jeden let kozmonauta 3,88 mGy.

Ďalšou zložkou prírodného pozadia je gama žiarenie zemské. K dávke z tohto žiarenia
prispievajú prírodné rádionuklidy, obsiahnuté v pôde, horninách a prízemných vrstvách atmosféry.
V najväčšej miere sú to prvky pochádzajúce z urán-rádiovej a tóriovej rozpadovej rady a rádioaktívny
draslík. Aj keď dávka z vonkajšieho ožiarenia prírodnými gama žiaričmi sa mení podľa geologických
štruktúr jednotlivých oblastí, uvádza sa priemerná hodnota efektívneho dávkového ekvivalentu
z vonkajšieho ožiarenia pre obyvateľa Zeme odvodená hodnota 0,35 mSv za rok.

Omnoho ťažšie je odhadnúť dávku z inkorporovaných prírodných rádioaktívnych žiaričov, t. j .
tých, ktoré z vody, ovzdušia a pôdy priamo či nepriamo potravinovým reťazcom prenikajú do tela
človeka. Pre porovnanie možno uviesť efektívny dávkový ekvivalent za rok pre priemerného
obyvateľa Zeme z vnútorného ožiarenia z K40 a Rb8 7ato 0,19 mSv.

Zámerne je do zvláštnej skupiny oddelený príspevok z radonu a jeho dcérskych produktov.
Radón vzniká prírodnou rádioaktívnou premenou rádia ako jeden z prvkov urán - rádiovej rozpadovej
rady. S polčasom 3,8 dňa prechádza na krátkodobé dcérske produkty - alfa a beta žiariče . Ako plyn
preniká radón z pevných prírodných materiálov do ovzdušia a pôsobí spolu so svojimi dcérskymi
produktmi pri vdýchnutí hlavne na pľúca. Pri priemernej dávke z prírodného pozadia 2-3 mSv tvorí
príspevok radónu a jeho dcérskych produktov až dve tretiny tejto hodnoty.

Zo všetkých umelo vytvorených zdrojov žiarenia prispieva ďaleko najviac k záťaži populácie
ožiarenia z lekárskych zdrojov, prakticky z rtg diagnostiky, pre vysokú frekvenciu uskutočňovaných
rtg vyšetrení Priemerná záťaž z rtg vyšetrenia na jedného občana za rok je asi 0,6 mSv.

Záťaž z jadrovej energetiky na obyvateľa je podstatne nižšia než 1% prírodného pozadia a
odhaduje sa v rozmedzí 0,1- 20 uSv na obyvateľa a rok.
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VÝSLEDKY MAPOVANIA CS-137 NA ÚZEMÍ SLOVENSKEJ
REPUBLIKY

Jozef Daniel, URANPRES, s. r. o. Spišská Nová Ves
Peter Čížek, Štátna geologická služba Dionýza Štúra, Spišská Nová Ves

Mojmír Kandrik, Geocomplex, a.s., Spišská Nová Ves
Slavomír Daniel, Koral, s.r.o. Spišská Nová Ves

Mapovanie umelej rádioaktivity Cs-137 na území Slovenska bolo realizované v rámci projektu
MŽP SR „Geofaktory životného prostredia - prírodná rádioaktivita v rokoch 1997-1999 a to tromi
organizáciami:
- URANPRES, s.r.o. Spišská Nová Ves

Geologická služba, regionálne centrum Spišská Nová Ves
Geofyzika, a.s., Bratislava, stredisko Spišská Nová Ves

Prvé produkty umelej rádioaktivity boli v rôznych štátoch sveta zistené po použití jadrových
zbrani po bombardovaní japonskej Hirošimy a Nagasaky Američanmi v roku 1945. Pri jaderných
výbuchoch sa uvoľňuje obrovské množstvo energie. Časť tejto energie sa spotrebuje na tvorbu
okamžitého ionizujúceho žiarenia a na vznik rádionuklidov tvoriacich dlhodobé zamorenie životného
prostredia. Neutróny reagujú s jadrom vlastnej výbušniny za vzniku 2 3 9Np, Z 3 7U, 2 4 0U a Z55Es.
Reakciou s konštrukciou bomby vznikajú najmä 28A1, ^Mn, 2*Na, ™Fe, 5 5Fe, «>Co, «Sc, i^Cs, 137Cs,
1 5 2Eu a ďalšie rádionuklidy.

V ďalších rokoch, po skúškach jadrových zbraní veľkej ráže boli merané produkty štiepenia na
zemskom povrchu. Jednalo sa o globálny spád spôsobený troposférickým a stratosferickým prenosom
veľmi malých častíc rádioaktívneho prachu.

Keďže väčšina skúšok jadrových zbrani bola robená na severnej pologuli, je tu rádioaktivita
vyššia, ako na južnej pologuli.

Na množstve častíc, ktoré dopadnú na zem, má vplyv predovšetkým výška výbuchu, ráž
jadrovej zbrane a meteorologické podmienky.

Najväčší podiel globálneho zamorenia rádionuklidmi, a teda i 1 3 7Cs môžu mať havárie
jadrových zariadení, o čom nás presvedčila i najväčšia havária v dejinách jadrovej energetiky -
havária v Černobyle. K nehode došlo 26.4.1986, ale už večer 25.4.1986 nastal pri experimentoch
s palivovými článkami defekt na hlave chladenia. Z hlavných rádionuklidov, ktoré vznikli v reaktoři
to boli:

137Cs l,4.106Ci

•••::)

i32Te 3,8.«"Ci SK00K0199
l 4 1Ce 4,9.107Ci
^ C s 4,0.106Ci
Nehodový reaktor vypustil veľké množstvo tepla, ktoré unášalo rádioaktívne častice do

vysokých výšok. Tým sa stalo, že došlo ku globálnemu zamoreniu, pretože vietor, ktorý vial vo
väčších výškach, rozniesol škodliviny.

V prvej fáze, po spáde, zvýšenú rádioaktivitu spôsobovali rádionuklidy s krátkym polčasom
rozpadu.

Transport rádioaktívneho materiálu prebehol v 5. fázach. Slovensko bolo zasiahnuté 2. fázou
s emisiou so štartom z Černobylu 27. apríla o 2. hod., o 8. hod. a 14. hod. SEČ.
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Nujväčšiu čnsf rádioaktivity sa emituje vo forme malých čiastočiek, ktoré sa buď voľne
vznášajú, alebo rýchle sa ukladajú v časticiach prachu nachádzajúcich sa stále vo vzduchu. Veľké
častice padajú na zem v bezprostrednej blízkosti reaktora, zvyšné (mikroskopicky malé) aerosolové
častice sú prenášané vetrom. Aj tieto sa časom ukladajú na zem, a síce dvoma spôsobmi:

- suché uloženie (depozícia)
- mokré uloženie.

Najnepohyblivejším je 137Cs v pôdach s nízkym obsahom organických látok pri pH 4-7
s dominanciou sľudnatých ílových minerálov. Na trávnatých plochách je prevažná časť 137Cs
koncentrovaná vo vrchných 5-15 cm. Jeho obsah a koncentrácia do hĺbky pôdy klesá exponenciálne
takmer bez translokácie fyzikálno-chemickými procesmi. Následná redistribúcia 1 3 7Cs je teda viazaná
s eróziou, transportom a akumuláciou sedimentov.

Vplyv spádu na ľudský organizmus je v niekoľkých polohách. Jedná sa o priame ožiarenie
organizmu, o inhaláciu rádioaktívneho vzduchu a príjem potravy s vyšším obsahom rádionuklidov.

Z umelých zdrojov rádioaktívneho žiarenia je teda významný najmä rádioaktívny spád.
Väčšina rádionuklidov jadrového spádu produkuje gama žiarenie, ktoré je možné detekovat'
terénnymi mnohokanálovými scintilačnými gamaspektrami. Preto je možné tieto prístroje využiť i
pre kvantitatívne monitorovanie kontaminácie zemského povrchu. Z rádionuklidov, ktoré majú dlhší
polčas rozpadu a ktorý je možné detekovat' spektrometriou gama je 137Cs.

Pri možnosti stanovenia 137Cs pomocou scintilačnej spektrometrie gama sa vychádzalo z prác
Prírodovedeckej fakulty UK Praha (PROKOP, MATOLÍN, 1989).

Časový vývoj úbytkov radiácie gama ilustruje rýchly rozpad rádionuklidov s krátkym polčasom
rozpadu, takže na konci roka 1986 sú v nameraných spektrách len línie dlhožijúcich izotopov 134Cs a
137Cs. Podiel izotopu 1 3 4Cs na žiarení v dobe merania bol cca 6 %, takže v ďalšom sa realizovalo len
meranie l 37Cs.

Pre meranie 1 3 7Cs sa použili spektrometre gama GS-256 (výroba Geofyzika Brno), pričom
merali sa intervaly energie tak, aby šírka okna merania zodpovedala 12 % detekovanej energie:

Rádionuklid E (keV) Kanál spektrometra gama Rozsah keV AE (keV)
i37Cs 661,6 52-58 618-705 87.

Meranie bolo robené bez referenčného zdroja I 3 7Cs „in situ" na povrchu terénu.
Hustota meranej siete závisí od mierky prieskumu. Pre mierku prieskumu 1:200 000 bola

zvolená hustota merania tak, aby 1 meraný bod predstavoval plochu 10 km2.
Meranie rádionuklidu i37Cs je postavené na bodovom meraní, z čoho vyplýva velká dôležitosť

výberu bodov merania. Pre zostavenie mapy je preto rozhodujúci výber reprezentatívnych lokalít pre
meranie. Priestorová redistribúcia rádionuklidu je úzko zviazaná s erózno-akumulačnými procesmi a
formami reliéfu. Z uvedených dôvodov bola pred započatím meraní spracovaná štúdia firmou
EKOVTD: „Metodológia výberu bodov v teréne pre plošné meranie aktivity 1 3 7Cs v horninovom
prostredí" (LEHOTSKÝ, 1998).

Pri výbere bodov merania boli brané do úvahy najmä využitie reliéfu, energia reliéfu a jeho
sklon.

Výpočet 137Cs bol robený na základe porovnania vypočítaných hodnôt spektrometrie gama na
terénnych modelových bodoch, ktorých obsah 1 3 7Cs bol laboratórne stanovený akreditovanými
laboratóriami.

Celý súbor meraní |1)7Cs pozostával z meraní spektrometrie gama in situ. Vzhľadom k tomu, že
merania sa realizovali podľa jednotnej metodiky merania a kalibrácie prístrojov, bolo možné výsledky
merania spracovať do máp 1:200 000 bez zavedenia ďalších opravných koeficientov. Mapy cézia boli
spracované zo základnej databázy, ktorá obsahuje 4 946 meraní. Jednotlivé bodové informácie boli
prevedené na sieti (grid) pomocou metódy kriging. Spracovaným výsledkom plošnej aktivity I37Cs boli.
priradené súradnice, ktoré počítačovým spôsobom boli spracované do máp 1:200000.
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Statistické spracovanie súboru jo formou frekvenčných histogramov na obr. č. 1.
Pri štatistickom spracovaní bola zistená lineárna -závislosť medzi nadmorskou výškou a

nameranými hodnotami.

1;17Cs = 0,0401.v
kde, v - nadmorská výška

Vplyv však môže mať i typ pokryvu.
Vzhľadom k orientácii sklonu svahu boli zistené zvýšené priemerné hodnoty na južných

svahoch a na severovýchodných svahoch Banskej Štiavnice, Žiaru nad Hronom, Brezna, Revúcej a
južných svahoch Vysokých Tatier.

Sledovaná bola i závislosť nameraných hodnôt 137Cs na využití terénu, čo je znázornené
v tabuľke č. 1.

Tabuľka č. 1

Využitie terénu

lúka
les
pole
skalný podklad

Priemerná hodnota

1922
2 593
1251
247

Počet meraní

914
552
158
16

Pomer medzi priem. bod. a
priem.hodnotou v SR

0,87
1,18
0,57
0,11

Z výsledkov je zrejmé, že najnižšie hodnoty boli namerané na skalnom podklade. Uvedené
merania sú v súlade s poznatkami, ktoré boli získané na terénnom variačnom bode pieskovcový lom
Ďurkovec pri Smižanoch (namerané hodnoty 3-7 Bq.nr2), ale i pri meraní URANPRES-u na lokalite
Republikového úložiska rádioaktívneho odpadu Mochovce (RU RAO).

Vyššie hodnoty 137Cs sú v lesoch, čo je spôsobené jednak vyššou polohou (nadmorskou
výškou), jednak tým, že opadané lístie a ihličie zvyšovalo zamorenie vrchnej časti pôdy. Priemerná
hodnota je 2 593 Bq.nr2. Nižšie hodnoty boli namerané na lúkách (priemerná hodnota 1 922 Bq.nr2)a
najnižšie na obrábaných poliach, kde dochádza obrábaním pôdy k presunu Cs-137 do nižších
horizontov.

Porovnanie medzi množstvom zrážok a rádioaktívnym zameraním 137Cs bolo robené
z výsledkov 44 zrážkomerných staníc na území Slovenska. Zostrojené boli počítačové mapy zrážok po
1 mm a porovnávané s nameranou plošnou aktivitou 137Cs. Závislosť nebola zistená, na čom sa
podpísal zrejme i malý počet meracích zrážkových staníc, ako i to, že v uvedených dňoch sa jednalo
len o lokálne zrážky, ktorých rozsah nie je možné postihnúť mapami izolínií zrážok.

Na území Západného Slovenska sú aktivity cézia - 137 od 537 Bq.m2 (Kúty) až po 16 243
Bq.m 2 (Zlaté Moravce).

Najvyššie hodnoty v tejto oblasti tvoria dva nesúvislé pásy, spojené v oblasti Gabčíkova. Prvý,
výraznejší pás sa tiahne od Šamorína a Blatnej na Ostrove severovýchodným smerom až po Zlaté
Moravce a Skýcov. Druhý pás východozápadného smeru sleduje približne tok Dunaja od Gabčíkova po
Štúrovo (obr. č. 1).

Územie košického kraja je charakterizované relatívne nízkou aktivitou cézia. Hodnoty plošnej
aktivity cézia v intervale 5-10 kBq.m 2 boli zistené ojedinelé a prevažne v západnej časti kraja.

Hodnoty nad 5 kBq.m2 sú sústredené do troch oblastí a to do lesov Spišsko-gemerského
rudohoria v širšom okolí Slanej a Rejdovej, Uhornej a Smolníka a v okolí Gelnice a Kašová. Ani
v tomto prípade plošná aktivita 1:)7Cs neprevyšuje hodnotu 7,5
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V priemere 2-3 násobne vyššie plošné aktivity cézia boli namerané na 958 bodoch
v banskobystrickom kraji. Aj tu je evidentný nárast aktivity cézia západným smerom. Vo východnej
časti kraja hodnoty nad 5 kBq.nv2 boli zistené hlavne v lesných porastoch v okolí Muráňa
(pokračovanie pásu z Rejdovej - Vyšnej Slanej) a v hrebeňovej časti Nízkych Tatier, severne od
Heľpy. Hlavná časť územia s vyššou aktivitou cézia je sústredná do pásma tiahnúceho sa od Osrblia a
Ľubietovej, južne od Banskej Bystrice, cez Žarnovicu smerom na Novú Baňu. V tejto oblasti boli
zistené aj najvyššie koncentrácie cézia - na bode 3544H4 Nová Baňa (Novobanská kotlina) 20,1
kBq.m-2 a 20,7 kBq.nv2 na bode 3633F1 Podhorie.

Zo 4 946 meraní na území Slovenska je priemerná hodnota 137Cs rovná 2 200 kBq.nv2, čo
odpovedá 31 Bq.kg1.

Slovenská komisia pre životné prostredie vydala doporučené normatívy pre znečistenie zemín a
podzemných vôd.

Normatívy sú uvedené v 3 kategóriách:
kategória A - fónové hodnoty charakterizujúce približne ich prírodné obsahy
kategória B - medzné koncentrácie, ktorých dosiahnutie vyžaduje prieskumné práce s cieľom
vysvetliť pôvod či zdroj znečistenia
kategória C - medzné koncentrácie, ktoré vyžadujú sanačný zásah, ak je preukázané riziko
migrácie znečistenia do okolia a možnosť poškodenia ďalších zložiek životného prostredia. Pre
134Cs + 137Cs sú stanovené nasledujúce normatívy:

• kategória A 10-100 Bq-kg1

- kategória B 100-500 Bq-kg-1

- kategória C >500 Bq-kg1

Ak neuvažujeme 134Cs, potom na území Slovenska boli namerané v jednotlivých kategóriách
nasledujúce počty bodov:

kategória A 4 563 bodov, čo je 92,2 % z celého súboru meraných bodov
kategória B 383 bodov, čo je 7,8 % z celého súboru meraných bodov

kategória C 0 bodov, čo je 0,0 % z celého súboru meraných bodov

Priemerná hodnota dávkového príkonu z 137Cs pre Slovensko k roku 1999 je: Da = 3,4 nGy.h1

Priemerný efektívny dávkový príkon zo 1 3 7Cs je: HE = 0,021 mSv.rok1

Plošným meraním 137Cs bola prvý krát podaná ucelená charakteristika skutočného stavu
rádioaktivity z jadrového spádu, ako i hodnôt súvisiacich so životným prostredím a jeho zdravotným
pôsobením na populáciu na území Slovenskej republiky. Je základom pre možné budúce posúdenia
zmien plošných aktivít tohoto izotopu.

LITERATÚRA:

DANIEL J. ET. AL., 1999: Geologické faktory životného prostredia - prírodná rádioaktivita, záverečná
správa.
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ZISTENIE OBSAHU RÁDIONUKLIDOV A CELKOVEJ
RÁDIOAKTIVITY DNOVÝCH SEDIMENTOV V JAZERÁCH,

RYBNÍKOCH A VODNÝCH NÁDRŽIACH SEVERNÉHO
SLOVENSKA

Ingrid Mašlárová, URANPRES s.r.o. Spišká Nová Ves
Eduard Mašlár, URANPRES s.r.o. Spišká Nová Ves

Ladislav Lučivjanský, URANPRES s.r.o. Spišká Nová Ves
Jozef Daniel, URANPRES s.r.o. Spišká Nová Ves

Geologická úloha bola riešená na základe verejnej súťaže vyhlásenej MŽP SR od
VIII/1996 do VI/1998.

Cieľom prác bolo posúdenie kvality dnových sedimentov, vybraných jazier, rybníkov a priehrad z hľadiska
obsahu:

• prírodných rádionuklidov <°K, 2 3 8U, 2 3 2 Th
• umelých rádionuklidov i«Cs, " S ^ 241Am, 239Pu
• vybraných 20 chemických prvkov

a vôd z hľadiska obsahu:
• prírodných rádionuklidov U m t , ̂ R a . ^ R n , <°K, Th-rad
• umelých rádionuklidov i34Cs, ISTCS, 3H, *>Sr
• 20 chemických prvkov

ako aj porovnanie obsahov sledovaných prvkov v jednotlivých vodných plochách, a podľa možnosti aj
posúdenie proveniencie prvkov. Obsah prírodných rádionuklidov a koncentrácia 1 3 7Cs sa sledovali
i v jednotlivých hĺbkových intervaloch sedimentov.

Vybraných 14 vodných plôch sa nachádza v oblasti severného Slovenska - v Žilinskom
a Prešovskom kraji, v okresoch Čadca, Martin, Tvrdošín, Liptovský Mikuláš, Poprad a Kežmarok.
Jedná sa o nasledovných:

• 6 umelých vodných plôch: Nová Bystrica

llllii
Krpeľanská priehrada SKOOK0200
Liptovská Mara
Čierny Váh

• 6 vysokotatranských plies: Roháčske pleso
Štrbské pleso
Jamské pleso
Popradské pleso
Velické pleso
Zelené Kežmarské pleso

• 1 nízkotatranské pleso:Vrbické pleso
• 1 rybník: Mlynčeky

Vzorky sedimentov boli odoberané špeciálnou odberovou sondou, pričom miesta odberov boli
vyberané na základe orientačného merania hrúbky sedimentov s následným označením miesta
odberu (2 až 7 miest odberu na 1 vodnú plochu podľa jej veľkosti) tak, aby bolo možné
charakterizovať jednotlivé znosové oblasti skúmaných vodných plôch.

Laboratórne analýzy boli realizované v laboratóriách firiem: Uranpres, s.r.o., Matraco Malacký
a Geologická služba SR Spišská Nová Ves.
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Pri hodnotení obsahov rádionuklidov v dnových sedimentoch sa v prvom rade postupovalo
v zmysle Odporučenia Slovenskej komisie pre životné prostredie na uplatňovanie ukazovateľov a
normatívov pre asanáciu znečistenej zeminy a podzemných vôd (1992). Ako ďalšie hľadisko
hodnotenia koncentrácií sledovaných prvkov bolo ich porovnanie s koncentráciou prvkov v ich
zdrojovom prostredí. Obsah rádionuklidov vo vodách sa hodnotil podľa nariadenia vlády č. 242/93
O ukazovateľoch prípustného množstva látok v povrchových vodách. Obsah ostatných chemických
prvkov v sedimentoch i vodách sa posudzoval podľa platných nariadení a noriem. Taktiež boli využité
výsledky obdobných geologických úloh, sledovania VÚVH Bratislava a SHMÚ Bratislava.

Hodnotenie dnových sedimentov:

Prírodné rádionuklidy:
Vodné nádrže

Koncentrácie prírodných rádionuklidov zodpovedajú okolitému prírodnému prostrediu
v sedimentoch všetkých sledovaných plôch. Zmeny koncentrácií prírodných rádionuklidov s hĺbkou
boli zistené vo VN Liptovská Mara, kde najvyššie koncentrácie sa zistili v povrchovej vrstve
predovšetkým v 0-10-30 cm, príp. vo vrstve 20,30, 50-100,110 cm. Zväčša najnižšie koncentrácie boli
zistené v stredných hĺbkach 10-50 cm. Podobne v DN Čierneho Váhu bolo v časti vzoriek zistené
zvyšovanie koncentrácií všetkých prírodných rádionuklidov smerom do hĺbky.

Z ich porovnania s priemernými obsahmi prírodných rádionuklidov v SR - najlepšie pri
porovnaní dávkového príkonu prírodnej rádioaktivity, ktorý sa získa přepočtovým vzťahom zo
všetkých zistených prírodných rádionuklidov a udáva pôsobenie prírodnej rádioaktivity vo výške Im
sa zistili nasledovné skutočnosti: priemerná hodnota dávkového príkonu D°a horninového prostredia
na Slovensku je 63 nanograyov za hod. (nGy.li-1), pričom zistené hodnoty v sedimentoch N.Bystrice
(50,4 nGy .h 1), Oravskej priehrady (50 nGy-h1), Krpelianskej priehrady (57,5 nGy.h-^Liptovskej
Mary a Bešeňovej (46 a 48,3 nGy.lv1), teda zväčša mierne nižšie. Zaujímavé je porovnanie sedimentov
štrkoviska a starého ramena Lipovec. Zatiaľ čo v štrkovisku je hodnota D°a 45,5 nGy .h 1 , v starom
ramene dosahuje 73,5 nGy.hr1. Táto zvýšená hodnota však zodpovedá zdrojovému geologickému
prostrediu. Rozdiel v hodnotách prírodnej rádioaktivity štrkoviska a starého ramena zrejme súvisí s
ťažobnou činnosťou v štrkovisku. Podobne i v PVE Čierny Váh v DN je hodnota D°a 55,4 nGy .h-l

a v HN 74,9 nGy .h 1 .

Plesá

Porovnanie priemerného dávkového príkonu horninového prostredia na Slovensku (63 nGy.h1)
je nasledovné:

nízke hodnoty sa zistili v sedimentoch Vrbického plesa (25 nGy .h 1 ), Štrbského plesa (26
nGy .h-i), Nového Štrbského plesa, Jamského plesa (23 nGy .h 1),
priemerné hodnoty v sedimentoch Popradského plesa (54 nGy.hr1), Kežmarského Zeleného
plesa (52,5 nGy-h1)
vyššie hodnoty v Roháčskom plese (78,9 nGy.hr1), a to v dôsledku vyššej koncentrácie238U, vo
Velickom plese (75 nGy .h 1 ), čo vyplýva i z hodnôt dávkového príkonu okolitého geologického
prostredia (Hojnoš, Kandrík, 1997).

Rybník Mlynčeky

Prírodná rádioaktivita sedimentov rybníka je pomerne nízka, charakterizovaná hodnotou
dávkového príkonu - 43 nGy.h1.
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Umelé rádionuklidy

Vodné nádrže

Koncentrácie umelých rádionuklidov vo VN sa pohybujú v reálnych medziach v sedimentoch
nádrží: Nová Bystrica, Krpeľany. Zvýšenie I3TCs: vo vzorke odobratej v severovýchodnom zálive
Oravskej priehrady, vo vrchnej sedimentačnej vrstve 0-20cm (40 Bq.kg1), v starom ramene Lipovca
vo vrstve 0-20cm (40 Bq.kg-1), mierne zvýšenie v oblasti Bešeňovej (32,3 Bq.kg1). v HN Čierny Váh
kde vysoká hmotnostná aktivita I37Cs 246 Bq.kg-1 predstavuje kategóriu B (prechodné hodnoty
využívané na indikáciu emisií), v zmysle Odporučenia Slovenskej komisie pre životné prostredie.

Plesá:

- nízke koncentrácie umelých rádionuklidov v Popradskom plese,
- priemerné obsahy vo VeÚckom plese
- mierne zvýšená hmotnostná aktivita l 3 7Cs: vo Vrbickom plese, kde v južnej časti plesa

dosahuje až 73,5 Bq.kg1,
- vysoká hmotnostná aktivita 137Cs v severovýchodnej časti Rqháčskeho plesa (209 Bq.kg1)

a zvýšený obsah v juhozápadnej časti, v severozápadnej časti Štrbského plesa - v povrchovej
vrstve 0-30 cm - 133 Bq.kg-i, v Jamskom plese (152 Bq.kg1)

Rybník Mlynčeky:

Koncentrácie umelých rádionuklidov predstavujú hodnoty aktivity pozadia vo vodnom
sedimente

Pri porovnaní sledovaných vodných plôch bola zistená najvyššia koncentrácia prírodných
rádionuklidov vo^Velickom plese, potom v HN Čierny Váh a v lipovci. Najnižšie koncentrácie boli
zistené v Novom Štrbskom plese, Vrbickom plese a Štrbskom plese.

Z hľadiska umelej rádioaktivity boli najvyššie koncentrácie umelých rádionuklidov zistené
v Jamskom plese, HN Čierny Váh a v Roháčskom plese, najnižšie v rybníkoch Mlynčeky, Popradskom
plese a Oravskej priehrade.

Zoradenie vodných plôch podři dosiahnutých poradí v obsahoch
Jednotlivých rádionuklidov v fáme/ rádionuklidov:

prírodných:

Velické pleso

Čierny Váh - hamá nádrž

Lipovec

Krpeľany

Čierny Váh - dolná nádrž

Roháčske pleso

Nová Bystrica

Popradské plesa

Bešeňava

Zelene pleso

Oravská priehrada

Liptovská Mara

Mlynčeky

Jamsfce pleso

Štrbské pleso

Vrbička pleso

Nove Štrbské pleso

umelých:

Jamské pleso

Čierny Váh - horná nádrž

Roháčik* pleso

Zelené pleso

Vrbické pleso
i

Nové Štrbské pleso

Krpeŕany

Čierny Váh - dolná nádrž

Velicke pleso

Lipovec

Beieňová

Nová Bystrica

Liptovská Mara

Štrbské pleso

Oravská priehrada

Popradské pleso

Mlynčeky

prírodných a umelých:

Čierny Váh • horná nádrž

Roháeske pleso

Velické pleso

Krpefany

Lipovec

Čierny Váh- dolná nádrž

Zelené pleso

Jamské pleso

Nová Bystrica

Besertavá

Vrbicke pleso

Nove Štrbské pleso

Popradské pleso

Liptovská Mara

Oravská priehrada

Štrbské pleso

Mlynčeky

Zvýraznenie hodnôt podľa kategórii

v zmysle Odpomčenia Slovenskej

komisie pre životné prostredie

na uplatňovanie ukazovateľov a

normatív.

Vodná

plocha

Nová Bystrica

Oravská priehrada

Lipovec

Krpeľany

Liptovská Mara

Bešeňová

Čierny Váh - dolná nádrž

Čierny Váh • horná nádrž

Vrbické pleso

Rohácske pleso

Štrbské pleso

Nové Štrbské pleso

Jamské pleso

Popradské pleso

Velické pleso

Zelené pleso

Mlynčeky

"'Cs

28.8

t2.8

19.3

17.5

8.0

32.3

27.3

nad
44.5

36.3

25.0

19.9

HBi
2.5
18,5
28.7

17.0

I Kategória A (poďónové hodnoty)

Kategória A ( naďónove hodnoty)

Kategória B
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Ostatné chetn. prvky

V zmysle Rozhodnutia MP SR č.531/1994 sa do kategórie C (medzné koncentrácie, ktoré
vyžadujú asanačný zásah, ak je preukázané riziko migrácie znečistenia do okolia a možnosť
poškodenia ďalších zložiek životného prostredia) zaraduje len koncentrácia As v Roháčskom plese
hodnotou 128,3 ppm. Do kategórie B patria priemerné obsahy Ba v Zelenom plese (1125 ppm) a Cr
v Krpelianskej priehrade (295 ppm). Ostatné priemerné koncentrácie spadajú do kategórie A.

Najvyššie koncentrácie väčšiny sledovaných prvkov boli zistené v HN Čierny Váh (maximá V,
Zn, Co, Bi, Fe a Mn, ako aj vysoké hodnoty As, Ba, Hg, Mo, Pb).

Hodnotenie vôd:

Z výsledkov prieskumu je potrebné zdôrazniť nasledovné zistenia:
zvýšené hodnoty 2 2 6Ra vo Velickom a Zelenom plese, ktoré patria v zmysle STN 757221 do
Ill.triedy — znečistená voda,
zvýšené hodnoty 2 2 2Ra (nad 10 Bq.kg1) v Roháčskom a Vrbickom plese
zvýšené hodnoty 137Cs v Jamskom a Štrbskom plese
zvýšené koncentrácie As, Sb vo vodách liptovskej Mary, Bešeňovej a Krpeľanoch

Na základe zistených faktov autori doporučujú v etape podrobného prieskumu geologických
činiteľov životného prostredia riešiť nasledovné úlohy:
• prieskum sedimentov a vôd štyroch Roháčskych plies v Západných Tatrách, z dôvodu overenia

vysokých obsahov 137Cs, 33S\Ji As,
• podrobné overenie koncentrácií 137Cs v sedimentoch Štrbského a Jamského plesa
• overenie koncentrácií 137Cs a Ba v sedimentoch Kežmarského Zeleného plesa

Pre komplexné riešenie úlohy sa doporučuje:
1. zistenie stavu kontaminácie dnových sedimentov a vôd ostatných tatranských plies na vybrané

ukazovatele
2. zistenie prírodnej a umelej rádioaktivity, ako aj obsahu chemických prvkov v sedimentoch a

vodách vodných plôch ďalších oblastí Slovenska

LITERATÚRA:

DANIEL, J. - LUČIVJANSKÝ, L. - STERCZ, M., 1996: Geochemický atlas Slovenska - prírodná rádio-
aktivita hornín, Geologická služba SR

HoJNOŠ, S. - KANDRÍK, M., 1997: Geofaktory životného prostredia regiónu Vysoké Tatry a
Ružomberok - Liptovský Mikuláš - prírodná rádioaktivita, GEOCOMPLEX Spišská Nová Ves

MAŠLÁROVÁ, I. - MAŠLÁR, E. - LUČIVJANSKÝ, L. - DANIEL, J., 1998: Zistenie obsahu rádionuklidov
a celkovej rádioaktivity dnových sedimentov v jazerách, rybníkoch a vodných nádržiach
severného Slovenska, URANPRES, s.r.o. Spišská Nová Ves

Metodický pokyn Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku SR a Slovenskej komisie
pre životné prostredie zo 14.7.1992 č.j. 130-1992/1.

Správa o stave životného prostredia Slovenskej republiky v roku 1996 (MZP SR, 1997)
Vestník Ministerstva životného prostredia SR, ročník 1995, čiastka 3-II1. Stanoviská, správy a informácie
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GEOPATOGÉNNA ZÓNA - NEGATÍVNY FAKTOR ŽIVOTNÉHO
PROSTREDIA ZVYŠUJE RÁDIOAKTÍVNE ŽIARENIE

Andrej Sándor, Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra

Už viac ako sto rokov sa v odbornej a populárno-vedeckej literatúre objavujú správy o
negatívnom vplyve určitých lokalít na živý organizmus. Vo väčšine prípadov sa tieto lokality
nachádzajú na miestach, kde sa prejavuje prútikárska reakcia človeka; ide o geoaktívne zóny -
geopatogénne zóny GPZ (obr. 1).

História javu

Spojenie človeka s prírodou, ktoré bolo kedysi veľmi úzke, mu umožnilo reagovať celkom bežne
na vplyvy, ktoré dnes u niektorých jednotlivcov zaznamenávame výnimočne; často hovoríme o
atavizme. Presnejšie ide o latentné schopnosti, ktoré sa pre nedostatočné využívanie zatlačili u
človeka do pozadia.

Treba uviesť, že staré civilizácie rešpektovali určité lokality, ktorým sa vyhýbali pri stavbe
obydlia. Jedným z najstarších stavebných zákonov je čínsky zákon dynastie Hia, ktorého
zakladateľom bol staviteľ, cisár Ytt (2300 rokov pred Kr.), sám aktívny prútikár, ktorý uzákonil
presné pravidlá pre výber stanovíšť obytných domov a cintorínov. Nesmeli byť zakladané v miestach,
kde sa nachádzali geoaktívne zóny. Číňania tieto miesta nazývali „dračie žily", pretože sa
domnievali, že v týchto miestach pod zemou sídlia zlí démoni - dravci, ktorí v noci vychádzajú a rušia
zo spánku živých i mŕtvych.

Architekt starého Ríma Vitruvius Pollio, ktorý pôsobil za cisára Augusta, opisuje spôsob,
ktorým sa pred tisícročiami určovalo miesto, kde sa malo stavať mesto. Na zvolenom mieste nechali
určitý čas pásť hovädzí dobytok. Po čase všetky tieto zvieratá zabili a skúmali ich pečene. Ak väčšina
z nich bola chorá, výstavba mesta na tomto mieste sa nerealizovala.

Starí Gréci poznali najrôznejšie spôsoby skúmania území, určených na stavbu bytov a
amfiteátrov. Aby ich zabezpečili pred škodlivým vplyvom spôsobeným podzemným vodným tokom -
geoaktivnou zónou, používali v prípadoch, keď sa tomu nedalo vyhnúť, dosky a platne zhotovené zo
zmesi riečneho piesku a vápna s pridaním živočíšnej bielkoviny, vaječných škrupín alebo zvieracej
krvi.

V Galii (v súčasnom Francúzsku) sa používala vrstva špeciálnej hliny - kaolínu v hrúbke 20 cm.
Do vykopanej diery pre základy sa vložila vrstva kaolínu, čo chránilo celú budovu pred škodlivým
žiarením.

Na území Balkánskeho polostrova sa ešte donedávna dôsledne zbierali z polí poľné kamene a
ukladali sa ako ohrady okolo obytných a hospodárskych budov. Územie obklopené takouto ohradou
bolo zabezpečené proti škodlivému pôsobeniu podzemných vodných tokov.

Faktory, ktoré vplývajú negatívne na životné prostredie môžeme rozdeliť zhruba do dvoch
skupín.

Do prvej skupiny zaraďujeme faktory, ktoré sú nezávislé na človeku. K týmto faktorom patrí
najvrchnejšia časť zemskej kôry a atmosféra.

Do druhej skupiny patria činitelia, ktoré sú vyvolaní človekom, čiže antropogenného pôvodu.
Je to napr. znečistenie ovzdušia a vody, hluk, nevhodné odstraňovanie rádioaktívneho odpadu,
použitie odpadu po rádioaktívnej ťažbe pre výrobu stavebných prvkov, elektromagnetický smog z
vysielačov, mobilných telefónov, zo silných zdrojov vysokého napätia a ďalších zariadení (obr. 2).

SK00K0201
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Vplyv geopatogénnych zón GPZ na človeka zaradujeme do prvej skupiny faktorov.
Najvrchnejšia časť Zeme sa rozhodujúcim spôsobom podieľa na tvorbe životného prostredia,
ovplyvňuje náš zdravotný stav, fyzickú a psychickú kondíciu.

č o je geopatogénna zóna

Geopatogénne zóny (GPZ) sú lokality, v ktorých pod vplyvom prirodzenej alebo prípadne umelej
nehomogenity alebo radiácie podložia či povrchu terénu dochádza k zmene fyzikálnych polí nad
terénom a v operátorovi vytvára tzv. prútikársku reakciu. Tieto zmeny fyzikálnych polí nie sú
indiferentné voči živým organizmom. Môžu ju stimulovať negatívne. Negatívna stimulácia je závislá
na dĺžke pobytu v GPZ (REJDÁK, 1995).

Z geologického hľadiska môžu byť nehomogenity v najvrchnejšej časti zemského povrchu
spôsobené tektonickými porušením hornín a stykom hornín s rozličnými fyzikálnymi vlastnosťami.

Homogénne fyzikálne pole nad povrchom Zeme narušuje voda tečúca pod zemou v starých
riečnych korytách. Taktiež činnosť človeka nie je zanedbateľná. Premiestňovaním rádioaktívnych
hornín do miest, kde doposiaľ bolo elektromagnetické pole v medziach normy, sa vytvára pre zdravie
škodlivé prostredie (rádioaktívny popol z elektrárni, hlušina pri ťažbe rádioaktívnych surovín,
znehodnotená pitná voda pri ťažbe uránu a pod. (ANDRS, 1980)

O interakciu fyzikálnych polí (hlavne elektromagnetických) s organizmami ide aj u
geopatogénnych zón. Pod zemským povrchom tečú jednak prirodzené striedavé elektrické prúdy o
rôznej frekvencii, indukované striedavým zemským magnetickým poľom, ktoré má svoj zdroj v
ionosfére, ako aj prúdy indukované elektromagnetickým poľom vytvoreným rozhlasovými,
televíznymi, alebo inými vysielačmi. V geofyzike sa napr. využívajú elektromagnetické polia o
frekvencii niekoľko kHz, vytvárané silnými navigačnými vysielačmi, ktoré vo vodivých geologických
štruktúrach (rudné ložiská, atď.), ako aj v potrubiach indukujú sekundárne, lokálne,
elektromagnetické polia, ktoré môžeme lokalizovať1 pomocou špeciálnych geofyzikálnych prístrojov
(metóda VDV), a ktoré sú pomerne dobre indikovatelné prútikarmi.

K vzniku lokálnych indukovaných elektromagnetických anomálií dochádza tiež u vodivých inži-
nierskych sietí (káble, potrubia) v budovách a tieto anomálie môžeme označiť ako technopatogénne
zóny. U takýchto zón môžeme zaregistrovať aj znížený príjem rozhlasových prijímačov.

Pri geofyzikálnej metóde telurických prúdov sa zisťuje hustota prirodzených elektrických
prúdov pod zemským povrchom. Nad nevodivým prostredím (jaskyne, chodby, niektoré horniny,
nerastné suroviny), alebo v ich okolí, ak sa nachádzajú tesne pod zemským povrchom (napr. hrobky a
pod.), dochádza ku koncentrácii týchto prirodzených, príp. aj umelých zemských elektrických prúdov
(PAŠTEKA, 1998).

Podľa štatistického prieskumu 20% populácie sa zdržuje v GPZ, ktorá nepriaznivo ovplyvňuje
energetický režim ľudského organizmu, a tým oslabuje jeho schopnosť brániť sa chorobám, nastáva
rýchlejšia únava organizmu, prejavujúca sa podráždenosťou, nesústredenosťou, bolesťami hlavy, čo
zapríčiňuje zníženie pracovného výkonu a pracovnej pohody (SÁNDOR, 1991).

Na základe poznatkov získaných z dostupnej odbornej literatúry má dlhodobý pobyt v GPZ
vplyv na určité druhy ochorení, v závislosti od doby a intenzity pôsobenia GPZ. Medzi tieto by sme
mohli zaradiť nasledovné:

1. nádorové ochorenia,
2. celkove silný reumatizmus,
3. anémia,
4. srdcové a cievne ochorenia,
5. ochorenia žlčníka alebo pečene,
6. alergia,
7. poruchy spánku a bolesti hlavy.
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Bioindikácia je schopnosť živého organizmu dištančné identifikovať informácie o vonkajšom a
vnútornom prostredí. Jedna z foriem bioindikácie - prútikárstvo - je schopnosť ľudského organizmu
reagovať na porušenie homogenity poľa v určitých lokalitách.

Všeobecne možno tvrdiť, že živý organizmus reaguje na porušenie homogenity elektromagne-
tického poľa, v ktorom sa nachádza, alebo do ktorého prichádza. Ľudský organizmus na toto
porušenie reaguje buď vedome, alebo nevedome. Vedome pomocou indikátora (prútika, resp. virgule),
jeho činnosť je vedomá a závisí predovšetkým od zmeny svalového napätia, resp. ďalších fyziolo-
gických procesov, ktoré prebiehajú v organizme. Tieto reakcie organizmu môžeme registrovať a
vyhodnocovať.

Metódy kvantifikácie

Na určenie veľkosti pôsobenia GPZ sme použili 5-stupňovú stupnicu pôsobenia GPZ, tzv.
plošnú hustotu GPZ na mernej ploche 100 m2 (SÁNDOR, 1995):

stupeň 5 - najsilnejšie pôsobenie GPZ, operátor je v kľude bez pohybu - prejavuje sa
prútikárska reakcia otáčaním prútika (nevhodná lokalita na pobyt);

stupeň 4 - operátor je v pohybe, prejavuje sa prútikárska reakcia 1 otočenie na dĺžke 2 m
(veľmi zlá lokalita);

stupeň 3 - operátor je v pochybe, indikuje 70 % GPZ na mernej plochu 100 m2 (zlá lokalita);
stupeň 2 - operátor je v pohybe, indikuje 40 % GPZ na mernej ploche 100 m2 (priemerne dobrá

lokalita);
stupeň 1 - operátor je v pohybe, indikuje 10 % GPZ na mernej ploche 100m2. (veľmi dobrá

lokalita.

Klasifikácia - hodnotenie NF

Stupeň GPZ

GPZ1
GPZ 2

GPZ 3

GPZ 4

GPZ 5

Záťaž a bezp.
práce

bez neg. vplyvu
možnosť zvýš.
námahy

citeľné záťaž,
organizmu
na zdraví

výskyt
rizikovosti
vysoko riziková
práca

Starostlivosť
o zdravie

bez neg.vplyvu
bez trvalejších
následkov

malá možnosť
ľahkých násl.

stredná možn.
závažných násl.
dlhodobý pobyt
môže spôs.
trvalé následky

Produktivita

bez neg.vplyvu
možný sporad.
pokles výkonu
pokles produkt,
práce

citeľné zníženie
produkt, práce
nízky stupeň
produktivity

Hodnotenie
NF

0

1

2

3

4

Na záver by sme mohli uviesť, že s GPZ je potrebné počítať ako objektívne existujúcim javom,
ktorý spoločne s ďalšími vplyvmi životného prostredia pôsobí na organizmus, ale na rozdiel od
väčšiny priemyselných vplyvov nepretržite. V oblastiach so zvýšenou radiáciou negatívny účinok GPZ
sa zosilňuje a taktiež GPZ zvyšuje rádioaktívne vyžarovanie kontaminovanej látky. Je potrebné, aby
sa na pracoviskách, kde sa narába s rádioaktívnym materiálom ako napr. atómové elektrárne,
výskumné a testovacie pracoviská harmonizovalo narušené prostredie tienením a eliminovaním GPZ,
čo prispeje k ozdravenie pracoviska a zvýšeniu jadrovej bezpečnosti. Je nesporné, že človek vystavený
nadmernému rádioaktívnemu a iným druhom žiarenia sa necíti dobre, pociťuje únavu a nakoniec
z nadmerného vyčerpania ochorie.
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Najvrchnejšia časť Zeme a atmosféra sú dôležité faktory životného prostredia, rozhodujúcim
spôsobom sa podieľajú na jeho tvorbe. S geoaktívnou, geopatogénnou zónou treba počítať ako jedným
z objektívnych faktorov životného prostredia.

LlTERATÚKA:

ANDRES, E., 1990: Vplyv geopatogenních zón na nemocnost a výkonnost člověka. Čas Zábrana škod,
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STANOVENIE KONCENTRÁCIE RADONU A TORÓNU VO
VZDUCHU

Matej Durčík, Ústav preventívnej a klinickej medicíny Bratislava
Magdaléna Vičanová, Ústav preventívnej a klinickej medicíny Bratislava

Úvod SK00K0202

Výskyt izotopu 2 2 2Rn je v prírodných podmienkach doprevádzaný aj výskytom jeho ďalšieho
izotopu 220Rn, tzv. torónu. Pre presné stanovenie objemovej aktivity 2 2 2Rn je preto dôležité vybrať
takú metódu, ktorá dokáže separovať 2 2 2Rn od 2 2 0Rn alebo dokáže stanoviť objemové aktivity obidvoch
izotopov.

V našej práci sme použili metódu merania, ktorá na diskrimináciu radónu od torónu využíva
rôzne fyzikálne vlastnosti oboch rádioaktívnych plynov. Ako detekčný materiál používame detektor
stôp v pevnej fáze typu CR-39, ktorý umiestňujeme do dvojkomorového difúzneho systému.
Kombináciou rôznych typov (DUDNEY, 1990) difúznych bariér (papier, polyetylén) v dvojkomorkovom
dozimetre (SORENIO,1991) bolo dosiahnuté separované meranie jednotlivých rádioizotopov radónu.

Kalibrácia dozimetrov radónu a torónu

Pre kalibráciu dozimetrov radónu a torónu sa využíva zariadenie (ĎURČÍK, 1998, HAVLÍK, 1993)
pozostávajúce z nasledovných časti (viď obr. 1.):
• meracia čast - tvorí ju ionizačná komora s objemom 4 1, mnohokanalový analyzátor a elektro-

nická čast alebo scintilačná komôrka s objemom 160 ml spolu s jednokanálovým analyzátorom;
• kalibračná komora - hermeticky uzatvoriteľná a vákuovateľná komora s objemom 101;
• plniaca časť - je tvorená vývevou, pracovným plynom pre ionizačnú komoru (Ar alebo N2) a

homogenizačnou pumpou;
• zdroje radónu a torónu - zdroj radónu sa pripája do okruhu medzi meraciu a kalibračnú časť a

zdroj torónu sa vkladá do kalibračnej komory.

Kalibrácia dozimetrov s konštantnou objemovou aktivitou torónu sa uskutočňuje v
prietokovom režime a kalibrácia dozimetrov s objemovou aktivitou radónu môže prebiehať
stacionárnom aj prietokovom režime.

Obr. I Etalonážne zariadenie pre meranie objemových aktivít radónu a torónu



It. ročník konferencie RiUliiKiklivilu v životnom prosircill - SpiSská Nová Ves 2 0 0 0 I OS

Tab.l Kalibračné koeficienty ionizačnej komory a 160 ml scintilačnej komôrky pre merania radónu a
torónu

Meradlo

Ionizačná
komora

Scintilačná
komôrka

Nuklid

Rn
RaA/ThA
RaC/ThC
Celkom

Celkom

Kalibračné koeficient]
Radón

Stacionárny
režim

98,1
45,5
45,5
63,1

67,0

Prietokový
režim

98,1
43,7
43,7
61,7

r I%1
Torón

Prietokový
režim

98,1
53,9
43,7
76,0*

65,5*

*výpočet je len pre torón a jeho prvý dcérsky produkt
kde RaA je 218Po, RaC je 2 1 4Po, ThA je 2 1 6Po ThC je 2 1 2Po a 212Bi.

Dvojkomorový dozimeter

cover with openings

diffusion barriers

detector holder ring

alpha track detector

housing
wearing bracket

I I I I
0 10 20 30 mm

Obr. 3 Schéma dvojkomorového dozimetra

Radonové a torónove koncentrácie vo vnútri difúznych komôrok sú dané vzťahmi:

(D

kde

/,=
Á.R..S cosh(£)

V 'sinh(a
(2)

h - hrúbka difúznej bariéry
R - difúzna dĺžka radónu alebo torónu
V - objem komôrky.

Nárast OAR a OAT v difúznej komôrke pri použití rôznych difúznych bariér je ukázaný na obr.
4.

Pre zabránenie vstupu torónu do difúznej komôrky je možné použiť PE bariéru s hrúbkou 0,01
mm, alebo 0,05 mm, ktoré môžu zachytiť 99,5 % alebo 99,96 % torónu.
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Obr. 4 Nárast OAR a OAT v difúznych komôrkach pri použití rôznych difúznych bariér.

Pre výpočet aktivít platia vzťahy:

KTK2

(3)

A = —
A R » K,

(4)

kde:
Ni = počet stôp bez pozadia v difúznej komôrke s papierovou bariérou
N2 = počet stôp bez pozadia v difúznej komôrke s papierovou a s PE bariérou
Kí = 0,00400 - kalibračný koeficient pre papierovú difúznu bariéru
K2= 0,00277 - kalibračný koeficient pre spoločnú papierovú a PE bariéru

KT = 0,00314- kalibračný koeficient pre torón

Koncentrácie radónu a torónu v ovzduší

Ochtinská aragonitová jaskyňa

Tab. 2 Meranie OAR (scintilačné komôrky 25.6.1999)
Miesto

Mramorová sieň
Sieň veľkej mliečnej cesty
Vchod do jaskyne
Vestibul vchod do tunela
Miestnosť sprievodcov

čas

08:50
09:00
09:10
09:20
09:20

OAR
fBq.m-3l

7747 ± 349
7323 ± 330
10821± 433
1942 ±87
683 ± 41
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Tab.3 Meranie OAR a OAT pomocou detektorov stôp v pevnej fáze umiestnených v
dvojkomorovom dozimetre (relatívna kombinovaná štandardná neistota merania < 20%)

Miesto popis

Hviezdna sieň
sintrové jazierko
Mramorová sieň
prostredný mramor
Lono matky Zeme
Hlboký dóm
pletivo
Vstupná hala
Pokladňa
5 cm od steny

OAT
[Bq.m-31

844

3887

742
924

668
373

OAR
[Bq.nr3]

7678

5659

7678
5466

1586
2502

Th/Rn

0,11

0,68

0,10
0,17

0,42
0,15

Jaskyňa Driny

Tab. 4 Meranie OAR a OAT pomocou detektorov stôp v pevnej fáze umiestnených v
dvojkomorovom dozimetre.

Miesto popis

Spojovacia chodba
na stene
10 cm od steny
Hájkova sieň
10 cm od steny
Slonie uši
rozvodová skriňa
Beňovského sieň*
10 cm od steny
Predajňa
priestor za plachtou

OAT
[Bq.nr3]

58,2
162
309

14,1

33,5

897

OAR
[Bq.ni-3]

1003
865
953

912,8

800

1048

Th/Rn

0,06
0,19
0,32

0,02

0,12

0,86

*najvyššie položený bod v jaskyni

Tab. 5 Meranie OAR (scintilačné komôrky 24.6.1999)

Miesto

Spojovacia chodba
Hájkova sieň
Slonie uši
Križovatka
Beňovského chodba

čas

10:00
10:15
10:20
10:30
10:40

OAR
fBq.nr3]
950 ± 48
1308 ± 5 2
933 ± 47
783 ± 35
980 ± 6 4

Pobytové priestory

Merania sa uskutočnili v 20 miestnostiach po dobu 3 mesiacov, tak, že 1 dozimeter bol
umiestnený na stene a druhý 30 cm od steny.
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Pre nízke koncentrácie radonu a torónu (na úrovni detekčnej hladiny) sa dali vyhodnotiť len 4 dvojice
dozimetrov s vyššími koncentráciami.

Stena:
OAT = 9±2,7Bq.m :< OAR = 34 ±11,3
Pomer Th/Rn 0,24 ± 0,04

30 cm od steny

OAT = 10 ± 4,0 Bq.m-3 OAR = 43 ± 21,3
Pomer Th/Rn 0,27 ± 0,10

Zhodnotenie

Naše predbežné merania poukazujú na významný výskyt Z20Rn v jaskynných priestoroch a jeho
závislosť na vzdialenosti od steny. Pri odhade radiačnej záťaže jaskynných pracovníkov je potrebné
brať do úvahy aj záťaž od torónu a jeho dcérskych produktov.

Ďalej bude potrebné uskutočniť ďalšie merania výskytu radónu a torónu vo vybraných
pobytových priestoroch s vysokými koncentráciami a dlhšiu dobu. Zatiaľ naše výsledky nepoukazujú
na závislosť pomeru koncentrácii torónu a radónu od vzdialenosti od steny, čo môže byť spôsobené aj
dobrou ventiláciou v pobytových priestoroch ako v jaskyniach.

Poďakovanie

Ďakujeme O. Mlynárovej a L. Kulkovej za technickú pomoc pri príprave a vyhodnocovaní
dozimetrov ako aj pracovníkom z Ochtinskej aragonitovej jaskyne a z jaskyne Driny za umožnenie
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MOŽNOSTI HODNOTENIA FYZIKÁLNEH9 STAVU
HORNINOVÉHO MASÍVU Z HĽADISKA JEHO RÁDIOAKTIVITY

Andrej Mojzeš, KAaEG, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského Bratislava

Úvod SK00K0203

V rámci geofyzikálneho prieskumu pre účely zhodnotenia fyzikálneho stavu (horninové typy,
poruchové zóny, hladina podzemnej vody, atď.) granodioritového masívu, ktorým je projektovaná
trasa diaľničného tunela, bol realizovaný aj emanometrický prieskum (GAJDOŠ ET AL., 1999).
Dodatočne boli vykonané povrchové radiometrické merania úhrnnej gamaaktivity.

Charakteristika meraní

Zdrojom rádioaktívneho plynu radónu v pôdnom vzduchu odoberaného z konštantnej hĺbky 0.8
m môže byť jednak lokálny - kompaktný alebo do rôznej miery zvetraný horninový blok alebo hlboko
založené subvertikálne poruchové línie a oslabené zóny, po ktorých môže radón spolu s ďalšími
plynmi vystupovať k zemskému povrchu. Preto emanometria môže poskytnúť dodatočnú informáciu
nielen k upresneniu lokalizácie takýchto línií, ale aj k ich bližšej charakteristike ohľadne ich
otvorenosti, priepustnosti a celkovej komunikácie s vonkajším atmosferickým prostredím. Takisto
malý, resp. veľký rozptyl hodnôt koncentrácie radónu môže dať informáciu o homogénnosti, resp.
heterogénnosti zvetralinového plášťa kompaktných horninových blokov.

Na záujmovej lokalite boli realizované in situ merania objemovej aktivity 2 2 2Rn [kBq/m3] v
pôdnom vzduchu na profile v Unii strednej osi plánovaného tunela s krokom merania cca 10 m. Ich
priebeh je znázornený na obr. č. 1.

Hĺbkový dosah povrchových geofyzikálnych meraní gamaaktivity horninového prostredia je v
medziach do 0.5 m (MAREŠ ET AL., 1990). Z praktického hľadiska môže ísť o meranie gama žiarenia
vychádzajúceho z pevnej nezvetranej materskej horniny, ale oveľa bežnejšie ide o jej zvetralinový
plášť v najrôznejších štádiách vývoja. Výsledkom procesu zvetrávania môže byť zmena množstva a
vzájomného pomeru prírodných rádioaktívnych prvkov (odnosom aj prínosom) vo zvetralinovom
horizonte oproti pôvodnej materskej hornine, čo sa prejaví rozdielnou kvantitou detekovaného gama
žiarenia. To môže niekedy byť príčinou značných komplikácií pri interpretácii nameraných hodnôt
(napr. v prípade pestrého petrologického a mineralogického zloženia striedajúcich sa hornín), v iných
prípadoch môže tento fakt pomáhať pri rozlišovaní fyzikálneho stavu tej istej horniny.

Na záujmovej lokalite boli realizované in situ povrchové radiometrické merania úhrnnej
gamaaktivity hornín v energetickom intervale cca od 120 keV do 3 MeV [imp/3 min] na profile v línii
strednej osi plánovaného tunela s krokom cca 5 m. Ich priebeh je znázornený na obr. č. 1.

Výsledky meraní a diskusia

Z obr. č. 1 je zrejmé, že pole objemových aktivít 2 2 2Rn v pôdnom vzduchu na študovanom profile
je veľmi nerovnorodé a zdanlivo málo čitateľné (velký rozptyl hodnôt aj na úsekoch, ktoré by mali byť
fyzikálne relatívne homogénne). Po dôslednejšej analýze a korelácii s ostatnými geofyzikálnymi
metódami, ale hlavne s geomorfologickým členením profilu a charakterom zvetralinového, resp.
pôdneho pokryvu je možné konštatovať, že niektoré zlomové línie alebo zóny porušenia a oslabenia
horninového masívu sa prejavili veľmi výrazne (napr. zlomové zóny na úsekoch metráže 1430-1490 m
a 2210-2250 m), aj keď sa morfologicky nedajú vyčleniť depresiami, ale naopak eleváciami, resp.
svahmi. Iné zlomové zóny založené v úsekoch morfologických elevácií (na hrebeňoch a svahoch) sa
prejavili menej výrazne (napr. úseky metráže 1300 m, 1350-1360 m, 1600-1620 m, 1950 m a 2340 m)
a skôr splynuli svojimi hodnotami s nehomogénnym poľom objemových aktivít, prislúchajúcemu
horninovému bloku, ktorý buduje danú eleváciu reliéfu. Naopak, veľmi rozporuplné (velkým
rozptylom hodnôt), až protichodne (nízkymi hodnotami) sa prejavili typické morfologické depresie
tektonicky založené (napr. zníženiny v úsekoch metráže 1380 m, 1520-1540 m, výrazná zníženina na
úseku 1780-1890 m a 2070-2120 m). Z konkrétnych podmienok odoberania vzorky pôdneho vzduchu



II. roCnllt konferencie K;tdio;iktivila v Jivolnoin prostredí - SpisskA Novil Ves 2000 113

vyplýva, že príčinou je zrejme veľmi silný stupeň zvetrania granodioritu až do stádia mocného
jemnozrnného ílovito-hlinitého pôdneho pokryvu, ktorý svojou nízkou plynopriepustnosťou upcháva
dno zníženín a núti pôdny vzduch s radónom vystupovať cez hruboznnejšiu suť svahov po stranách
údolí. Preto sú niektoré depresie lemované z oboch strán relatívnymi maximami objemových aktivít
2 a 2Rn (úsek metráže 1790-1890 m, 2070-2120 m, ale aj okolo metráže 1460 m). V prípade
neprítomnosti takýchto "zátiek" na dnách údolí by pravdepodobne anomálie objemovej aktivity
radónu v pôdnom vzduchu nadobudli výraznejší tvar (viď obr. č. 1).

Značný rozptyl hodnôt objemovej aktivity 222Rn vo vzduchu pôdneho a zvetralinového pokryvu
relatívne kompaktných blokov granodioritu, budujúcich morfologické elevácie na úsekoch metráže
1200-1350 m, 1540-1780 m, 1900-2050 m, 2120-2200 m a 2240-2430 m, svedčí o heterogénnom
hrubozmnom materiále zvetralinového plášťa s prítomnosťou balvanov a menším, resp. väčším
podielom ílovitej příměsi v najvrchnejšej časti.

Priebeh krivky úhrnnej gamaaktivity horninového prostredia znázornený na obr. č. 1 ukazuje
relatívne veľký rozptyl nameraných hodnôt (od cca 35000 imp/3 min do cca 65000 imp/3 min) vo
vzťahu k jednému horninovému typu, ako aj ich variabilitu pozdĺž profilu, čo svedčí o výrazných
zmenách v mineralogickom zložení a fyzikálnom stave horniny v sledovanom pripovrchovom
horizonte. Z porovnania s geomorfologickým členením profilu vyplýva nepriamoúmerná závislosť
medzi hodnotami úhrnnej gamaaktivity horniny a jej stupňom zvetralosti. Takým spôsobom boli
najvyššie hodnoty úhrnnej gamaaktivity namerané nad relatívne najmenej povrchovo zvětralými
blokmi granodioritu v úsekoch metráže 1200 - 1250 m, 1400 - 1470 m a 1950 - 2020 m. Prítomnosť
nielen výrazných (úseky metráže 1380 m, 1520 - 1540 m, 2070 - 2120 m), ale aj menej výrazných
morfologických depresií (úseky metráže 1260 m, 1475 m, 2020 m) sa prejavila zasa relatívnymi
minimami hodnôt úhrnnej gamaaktivity. Všetky tieto depresie sú vyplnené intenzívne zvetraným
jemnozrnným materiálom, ktorý v prípade výstupu pôdneho radónu utěsňuje ich dná a v prípade
poľa gamaaktivity je značne sterilný, zrejme z dôvodu intenzívneho preplachu rádioaktívnych prvkov
do hlbších partií zvetralinového plášťa alebo ich celkového odnosu. Úsek metráže 2020 - 2270 m je
pripovrchovo budovaný pomerne homogénnym, ale značne zvětralým granodioritom, pričom jeho
zvetralosť smerom ku koncu profilu (metráž 2430 m) rastie.

V praxi je bežné zvýšenie hodnôt úhrnnej gamaaktivity v morfologických depresiách ako
výsledok naviazania sa niektorých prírodných rádioaktívnych prvkov (najmä uránu, menej tória) na
humusové zložky pôdneho profilu, čo sme však v našom prípade nepozorovali.

Záver

Uvedené výsledky dokumentujú možnosti uplatnenia pôdnej emanometrie a povrchovej
rádiometrie pri riešení inžiniersko-geofyzikálnych úloh. Poskytujú užitočnú dodatočnú upresňujúcu
informáciu o charaktere nielen poruchových zón v horninovom masíve, ale aj samotných blokov
hornín a ich zvetrávaní.

Poďakovanie - Táto práca vznikla čiastočne v rámci riešenia projektu VEGA č. 1/7190/20
"Geofyzikálne charakteristiky geologických hazardov - základové pôdy".
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Obr. č. 1 Priebeh objemových aktivít M2Rn v pôdnom vzduchu a úhrnnej gamaaktivity na meranom
profile a schematický náčrt charakteru zvetralinového pokryvu
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VPLYV OCHRANNÉHO KRÉMU A SYNTETICKÉHO ZEOLITU
NA PRECHOD 60CO CEZ KOŽU POTKANA

Zoltán Kassai, Výskumný ústav Vodného hospodárstva Bratislava
Vasil Koprda, Chemickotechnologická fakulta STU Bratislava

Katarína Bauerová, Ústav experimentálnej farmakologie SAV Bratislava
Margita Harangozó, Chemickotechnologická fakulta STU Bratislava
Andrea Pálinkášová, Chemickotechnologická fakulta STU Bratislava

Úvod SK00K0204

Celková charakteristika bariérových vlastností kože a najmä možnosti ich ovplyvňovania sú
predmetom záujmu jednak z hľadiska látok telu úmyselne podávaných, jednak z hľadiska látok pre
telo nežiadúcich (rôzne mikroorganizmy, pesticídy, jedy). V súvislosti s ochrannými opatreniami sa
zvýšil záujem o poznanie zákonitostí pohybu rádionuklidov v zložkách životného prostredia, biosfére,
ekologických cykloch, potravinových reťazcoch a v tele človeka (KASSAI, 1999).

Povrchová kontaminácia môže pôsobiť lokalizované radiačné poškodenie kože a prístupných
slizníc. Najzraniteľnejším kritickým tkanivom je bazálna vrstva epidermálnych buniek.

V našom príspevku sme poukázali na vplyv ochranného krému a syntetického zeolitu na
prechod ^Co cez kožu potkana.

Experimentálma časť

V pokusoch sme použili katión Co2+. Rádionuklid (^Co) bol použitý vo forme jeho chloridu
(CoCk). Pokusy sme uskutočnili v difúznych vertikálnych komôrkach Franzovho typu (FRANZ, 1975)
(aktívna difúzna plocha 0,8 cm2). Používali sme čerstvú kožu z brušnej oblasti 5 dňového potkana
(5DP, Chovná stanica Dobrá Voda). 5DP boli bez chlpov. Ióny, penetrované cez kožu z donorového
(0,3 ml) do receptorového roztoku (7,3 ml, fosfátmi pufrovaný solný roztok, 1:9; pH 7,4), sme merali v
alikvotných častiach receptorového roztoku odoberaných po 1,3,5,7 a 9 hodine po nasadení pokusu.
Franzove difúzne komôrky sme temperovali pri 32 °C. Koncentrácia nosiča v donorovom roztoku bola
10 1 g.cnv3. V našich pokusoch sme použili syntetický zeolit (Zeolon) rozmiešaný v ochrannom kréme
Indulona* DEZ v rôznych pomeroch Indulonovou zmesou. Použili sme Indulonu s vodou vhmot-
nostnom pomere 4:1. Rádionuklid ^Co sme merali na zariadení Gamma Automat, Tesla, SK.
Permeované frakcie sme počítali PC-programom PEKMEA

Charakteristika Indulony* Dez a jej vlastnosti

Je to emulzný krém s obsahom silikonového oleja a dezinfekčnej zložky. Neobsahuje žiadne
konzervačné prísady. Tento dezinfekčný a reštitučný krém vytvára na pokožke ochranný a silkónový
film a súčasne pomocou dezinfekčnej zložky zabraňuje mikrobiálnej kontaminácii. Dobre sa rozotiera,
rýchlo sa vstrebáva a nezanecháva na pokožke pocit mastnoty.

Charakteristika Zeolonu

Syntetický zeolit, Zeolon P4A, vyrába firma AJKA ALUMINA Co. Ltd. v Maďarskej republike.
Vzorku, ktorú sme používali má nasledové parametre:

AlaOn: 28 - 30 %
NaaO: 16 - 18 %
SiOa: 32 - 34 %
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Výmenná kapacita pre Ca pri 20 "C je min. 160 mg.g1, zrnitosť dso = 3 - 5 um, zbytok na site s
veľkosťou nad 45 um je max. 0,5 %, celkový obsah Fe je max. 250 ppm, hustota je 350 - 500 kg.nr3

(SOLLOVÁ, 1999).

Výsledky a diskusia

Z výsledkov na obr.l je vidieť, že prípade A, kde Indulonová zmes so zeolitom je v hmotnostnom
pomere 1:2, je permeovaná frakcia hneď po prvej hodine vysoká. Do deviatej hodiny sa už len málo
zvýšila. V prípade B, kde Indulonová zmes bola v hmotnostnom pomere so zeolitom 4:1 prejavilo sa
po prvej až do deviatej hodiny postupné zvyšovanie permeovanej frakcie.

Aktivita 60-Co po prechode kožou natretou
Indulonou obsahujúcou zeolit
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Obr.l

Rýchlosť prírastku permeovanej frakcie bola ešte vyššia u stĺpcov D, kde bola nanesaná na
kožu iba Indulonová zmes (Indulona* Dez : voda, 4:1). Najrýchlejší rast sa pozoroval na hodnotách E,
kde sme použili intaktnú kožu bez ochrannej vrstvy.

Aktivita 60-Co v stratun corneum + epiderma
po opláchnutí ochrannej vrstvy a v derme
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Obr.2
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Výsledky na obr. 2 a 3 ukazujú, ako sa vytváralo počas experimentu depo rádioaktivity v koži
a to zvlášť v rohovej vrstve (stratum corneum) s epidermou a zvlášť v derme. Rozdiely medzi
jednotlivými skupinami (A, B, D, E) nie sú štatisticky významné.

Aktivita 60-Co v stratum coreneum + epiderma
po opláchnutí ochrannej vrstvy a v derme
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Záver

Obr. 3

Experimenty ukázali, že:
• pri požití Zeolonu v Indulone* Dez permeovaná frakcia dosahuje vysokú hodnotu v prvej

hodine v porovnaní s permeovanou frakciou intaktnej kože bez ochrannej vrstvy, ale potom
už v ďalších hodinách prirastá permeovaná frakcia len pomaly,

• po oddelení rohovej vrstvy s epidermou od dermy, v prípade ochrannej vrstvy so Zeolonom
prešlo menšie množstvo ^Co do dermy než do rohovej vrstvy s epidermou,

• nepreukazovali sa rozdiely v permeovaných frakciách pri koži ošetrenej indulonovou zmesou
a medzi intaktnou kožou bez ochrannej vrstvy-

Táto práca bola čiastočne podporovaná z prostriedkov grantového projektu VEGA č. 2/6027/99.
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