
 



 



 



 



 



Zborník 4. Banskoštiavnické dni Banská Štiavnica 3. - 4. 10. 2002

Do jednotlivých nádrží bola v prvej polovici roka 2002 zavezená kontaminovaná pôda získaná
zo sanácií kontaminovaných miest. Systém zavážania nádrží bol zvolený tak, aby v maximálne
možnej miere rešpektoval požiadavku homogenity kontaminácie obsahu danej nádrže. Zároveň
každá nádrž plní inú funkciu v relácii k ostatným nádržiam v rámci sledovacích experimentov.

Kontaminovaná zemina bola homogenizovaná na stavebnej miešačke. Z každej miešačky bola
odobratá vzorka na gamaspektrometrickú analýzu. Do nádrží bola zavezená len taká zemina, ktorá
po analýze vyhovovala stanovenému intervalu hmotnostnej kontaminácie pre danú nádrž. Okrem
toho boli vykonané vstupné pozad'ové analýzy dažďovej vody, drenážnych a sorpčných materiálov
a geotechnických charakteristík zavážanej zeminy.

Prehľad o parametroch zavezenia jednotlivých nádrží je uvedený v tabuľke 1.

Nádrž č.l: Je to jediná nádrž bez veka. Nádrž imituje stav nesanovanej kontaminovanej pôdy
v teréne. Nie je umelo zalievaná a prijíma len prirodzené dažďové zrážky. Účelom sledovania
nádrže je potvrdiť mechanizmus1' a mieru ohrozenia životného prostredia v okolí plôch
kontaminovanej zeminy v prírodných podmienkach. Nádrž je zavezená len drenážnou štrkovou
vrstvou, kontaminovanou zeminou a na vrchu prekrytá vrstvou čistej zeminy. Čistá zemina má
chrániť okolie nádrže pred prípadným šírením konaminantov cestou prašnosti.

Nádrž č.2: Nádrž je zavezená tak, že drenážnu vrstvu tvorí lignit. Lignit vzhľadom na vysoký
obsah humínových kyselín ajeho fyzikálne vlastnosti dovoľuje kombinovať vlastnosti drenážnej
vrstvy s vlastnosťami sorbentu.

Nádrž č.3: Je tvorená klasickou drenážnou štrkovou vrstvou, nad ktorou je sorpčná vrstva
tvorená zeolitom o zrnitosti 5-8mm. Nad sorpčnou vrstvou je už kontaminovaná zemina. Nádrž už
má charakter vrstiev skládky kontaminovaných zemín a má dokumentovať sorpčné schopnosti
zeolitov pri použití na uvedený účel.

Nádrž č. 4: Je zavezená obdobným spôsobom ako u nádrži č.3. Rozdiel je vtom, že sorbent
(zeolit je použitý v dvoch vrstvách. Nádrž má dať odpoveď na diskutovanú otázku o vplyve
prevrstvenia kontaminovaných zemín sorbentom na koncentráciu uvolnených rádionuklidov.

Nádrž č.5: Jej zavážanie bolo zvolené tak, aby bolo možné vyhodnotiť vplyv zhutnenia zemín
na desorpčné procesy. Je zavezená identickým spôsobom ako nádrž č.l. Rozdiel je v tom, že oproti
ostatným nádržiam kontaminovaná zemina nebola počas zavážania zhutňovaná.

Nádrž č. 6: Imituje situáciu maximálnej projektovej havárie skládky extrémneho rozsahu, keď
imituje stav neŕunkčnosti bariér prekrytia skládky, neŕunkčnosti sorpčných vrstiev a navyše
extrémnej zrážkovej činnosti hraničiacej zo záplavovými javmi na skládke. Nádrž má len drenážnu
štrkovú vrstvu a kontaminovanú zeminu bez sorbentov. Pomocou zavlažovacieho systému veka je
pravidelne zavlažovaná dažďovou vodou. V nádrži sú inštalované aj čidla na meranie prieniku
vlhkosti stĺpcom kontaminovanej zeminy.

Nádrže č. 2-6 sú zalievané dažďovou vodou, ktorá je zachytávaná zo zvodov objektov
elektrárne JE A-l do zásobnej nádrže s obsahom 2 m3.

Jednotlivé nádrže, okrem nádrže č.l, boli po zavezení zaliate počiatočným objemom
dažďovej vody 150 dm3. Následne sa začal uplatňovať na zariadení experimentálny program, ktorý
pozostáva z pravidelných odberov eluátov. Vzorky eluátov sú odoberané každých štrnásť dní po 5
dm a sú vyhodnocované gamaspektrometricky. Sú tiež sledované fyzikálno chemické
charakteristiky ako pH, obsah tuhých častíc, vodivosť. Od r. 2003 sa ráta aj so stanovovaním Sr
v eluátoch jednotlivých nádrží. Po ukončení experimentov bude vykonané odvŕtanie stĺpca zeminy
aj so sorpčnými a drenážnymi vrstvami za účelom stanovenia preskupenia sa úrovne kontaminácie
a tiež s účelom stanovenia úrovne kontaminácie sorpčných a drenážnych materiálov.
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