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Abstrakt 

 
 Počas prevádzky, ale najmä počas vyraďovania jadrových zariadení (JZ) z prevádzky, 
vzniká veľké množstvo rádioaktívnych odpadov, ktorých aktivita iba mierne prevyšuje limity 
pre neobmedzené využitie, respektíve pre nepodmienené uvoľňovanie do životného 
prostredia. Ide najmä o kovy a betónovú sutinu. Spracovanie, úprava a ukladanie takýchto 
odpadov by si vyžadovalo nemalé finančné prostriedky, a taktiež by sa veľmi rýchlo zaplnili 
priestory úložísk. Vhodný spôsob pre využitie veľkého množstva nízkoaktívnych materiálov 
sa javí podmienené uvoľňovanie, ktorým sa opätovne využijú tieto materiály pre určitý účel. 
Príspevok sa zaoberá využitím veľmi nízkoaktívnej ocele z vyraďovania jadrových zariadení 
na výstavbu železničného mosta. Úlohou predkladaného príspevku je hodnotenie vplyvu 
podmienene uvoľnenej ocele na obyvateľstvo a stanovenie aká úroveň hmotnostnej aktivity 
tejto ocele spĺňa limity predpísané legislatívou. Na hodnotenie vplyvu podmienene uvoľnenej 
ocele na obyvateľstvo bol vybraný výpočtový prostriedok VISIPLAN 3D ALARA Planning 
Tool.      
 
1. ÚVOD 
 

Rádioaktívne odpady (RAO) vznikajú počas rôznych činností, kde sa využívajú 
rádioaktívne materiály. V súčasnosti sa najčastejšie s rádioaktívnymi materiálmi pracuje 
v energetike pri produkcii elektrickej energie. Ďalej sa rádioaktivita využíva v medicíne, 
priemysle, výskume a mnohých ďalších aplikáciách. Mnohé tieto materiály obsahujú tak 
nízku koncentráciu rádionuklidov v nich obsiahnutých, že ich vplyv na zdravie obyvateľstva 
je zanedbateľný. Takéto odpadové materiály môžu byť neobmedzene uvoľňované do 
životného prostredia (ŽP) či už na recykláciu, opätovné využitie alebo s nimi môže byť 
zaobchádzané ako s bežným odpadom. Ak je aktivita vzniknutých odpadov pod uvoľňovacími 
limitmi stanovenými príslušným nariadením, potom hovoríme o nepodmienenom uvoľňovaní 
materiálov do ŽP. Ak je aktivita vzniknutých RAO tesne nad úroveň umožňujúcu ich 
nepodmienené uvoľnenie, môžu byť tieto materiály v niektorých prípadoch uvoľnené 
podmienene. V súčasnosti vzniká najväčšie množstvo RAO pri vyraďovaní jadrových 
zariadení z prevádzky, pričom väčšina týchto RAO je nízkoaktívnych. Doteraz bolo vydaných 
viacero dokumentov od rôznych organizácií týkajúcich sa uvoľňovania rádioaktívnych 
materiálov s nízkymi aktivitami. Ide najmä o kovové materiály a betónovú sutinu, ktorých 
vzniká najväčšie množstvo. 
 
2. PODMIENENÉ UVOĽŇOVANIE MATERIÁLOV DO ŽP 
 
 Podmienene uvoľnené materiály sú také materiály, ktorých úroveň viazanej aktivity 
iba mierne nespĺňa podmienky pre nepodmienené uvoľňovanie. Podstatou podmieneného 



uvoľňovania je, že veľké množstvo materiálov, hlavne kovov, je zvyčajne kontaminované iba 
rádionuklidmi s krátkymi dobami polpremeny, preto je vhodné ich využiť v priemyselných 
aplikáciách, kde by sa predpokladala ich dlhodobá viazanosť na jednom mieste, ktorá 
zabezpečí výrazné zníženie rádioaktivity umiestnenej v danom materiáli. Typickým 
príkladom využitia podmienene uvoľnených materiálov môže byť výstavba mostov, tunelov, 
železničných konštrukcií alebo iných verejných stavieb [1]. Pre podmienené uvoľňovanie 
materiálov sú k dispozícii medzinárodné odporúčania odvodené od princípov neprekročenia 
niekoľko desiatok µSv/rok individuálnej efektívnej dávky (IED) a 1 manSv kolektívnej 
efektívnej dávky (KED) a sú viazané na vybrané scenáre naloženia s podmienene uvoľnenými 
materiálmi. V Slovenskej republike všeobecne uznanými dávkovými úrovňami sú ročná 
individuálna efektívna dávka 10 µSv pre člena kritickej skupiny, prípadne 50 µSv v 
špeciálnych prípadoch a zároveň kolektívna efektívna dávka 1 manSv [2]. 
 

Podmienene uvoľnenými materiálmi do životného prostredia by mali byť 
predovšetkým pevné rádioaktívne odpady, hlavne kovy, ktoré boli súčasťou potrubí, alebo 
technologických zariadení. Ich uvoľneniu predchádza dôkladná dekontaminácia 
v kontrolovanom prostredí závodu na spracovanie rádioaktívnych odpadov. Potom nasleduje 
ich ďalšie spracovanie mimo kontrolovaného pásma a nakoniec môžu byť využité v bežných 
priemyselných odvetviach. 

 
Podmieneným uvoľňovaním by sa účelne využilo nemalé množstvo pevných 

materiálov vznikajúcich v priebehu vyraďovania, ktoré by inak boli uložené ako rádioaktívny 
odpad, čím by zabrali podstatnú časť priestorov úložísk. Okrem iného by sa ušetrila časť 
nákladov, ktoré súvisia so spracovaním, úpravou a ukladaním týchto materiálov do úložísk. 
Taktiež by sa ušetrili nové materiály, ktoré by inak bolo potrebné vyťažiť a vyrobiť. 
 
3. POPIS VÝPOČTOVÉHO PROSTRIEDKU VISIPLAN 3D ALARA 
 

Na ocenenie dávkového zaťaženia bol vybraný výpočtový prostriedok VISIPLAN 3D 
ALARA Planning Tool. Ide o výpočtový prostriedok vyvinutý belgickou spoločnosťou SCK-
CEN. Tento prostriedok predstavuje analytický nástroj pre výpočet dávky vonkajšieho 
ožiarenia pracovníkov gama žiarením. Pomocou tohto výpočtového prostriedku môže byť 
nasimulované nakladanie s  rádioaktívnymi materiálmi a následne môžu byť vypočítané 
výsledky použité v praxi. Dosiahnuté výsledky môžu byť prínosom pri optimalizácii 
nakladania s danými rádioaktívnymi materiálmi. 

 
Gama žiarenie môže mať bodový alebo objemový zdroj a je vyžarované radiálne do 

všetkých smerov. Tok fotónov vo výpočtovom bode dávky závisí tiež aj od vzdialenosti od 
zdroja. Pre objemový zdroj žiarenia platí rovnica (1): 
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Kde:  S - zdroj gama žiarenia emitujúci fotóny za jednotku času [n.s-1], 
 r - polomer gule, do ktorej sa fotóny vyžarujú, 
 b - bezrozmerná veličina, ktorá popisuje účinnosť absorpcie častíc v tieniacom 

     materiáli 
B – vzrastový faktor (Build-up factor) 
 



Tok fotónov vo výpočtovom bode dávky nachádzajúcom sa pri objemovom zdroji 
môže byť reprezentovaný príspevkami od viacerých bodových zdrojov rozmiestnených 
v danom objeme. Výsledný vypočítaný dávkový príkon je potom superpozíciou čiastkových 
dávkových príkonov od jednotlivých bodových zdrojov. Bodové zdroje sa nazývajú ,,kernely“ 
a proces integrácie, kde sa výsledná dávka kumuluje od príspevkov dávok jednotlivých 
bodových zdrojov, sa nazýva metóda ,,point – kernel“ (Obr. 1) [3]. 

 

 
Obr. 1: Metóda ,,point – kernel“ [3] 

 

4. MODELOVÝ SCENÁR „ŽELEZNIČNÝ MOST“ 
 
 Jedným z mnohých spôsobov využitia podmienene uvoľnených materiálov 
z vyraďovania JZ z prevádzky je výstavba železničných mostov. Ako bolo už spomenuté na 
začiatku, príspevok sa zaoberá hodnotením vplyvu podmienene uvoľnenej ocele na 
obyvateľstvo.  
 Kovový šrot vzniknutý či už počas prevádzky alebo vyraďovania JZ podstúpi 
pretavbu, počas ktorej sa zbaví určitej časti rádionuklidov. Tieto rádionuklidy prechádzajú do 
trosky, prípadne sa uvoľňujú vo forme aerosólov. Základné kontaminanty v aktívnom 
kovovom šrote sú 137Cs a 60Co. 137Cs kompletne sublimuje a ostáva zachytené vo filtroch 
ventilačného systému. 97% oxidu 60Co, ktorý je chemickými vlastnosťami podobný 
pretavovanej oceli, zostáva jej súčasťou aj po pretavbe [4]. 
 
4.1 Charakteristika scenáru „Železničný most“  
 
 Most je riešený v rámci rekonštrukcie a modernizácie železničných tratí SR 
s uvažovanou návrhovou rýchlosťou 160 km/h. Za vhodného reprezentanta je vytypovaný 
jednopodlažný železničný mostný objekt s dolnou mostovkou, trvalo osadený mimo osídlené 
oblasti, preklenujúci vodný tok. Mostom prebieha dvojkoľajná, obojsmerná železničná trať 
v priamom, kolmom smere, vzhľadom k osi prekonávanej prírodnej vodnej prekážky. 
Premostenie je riešené pomocou nosnej konštrukcie tuhého, komorového trámu, vystuženého 
voľným oblúkom s uzatvoreným usporiadaním hornej časti. Most je celozváraná konštrukcia, 
hmotnosť vrátane prídavkov na zváranie je približne 623 600 kg. Pozostáva z viacerých 
samostatných celkov, ktorými sú spodná stavba, nosná oceľová konštrukcia a ostatné súčasti 
nosnej konštrukcie. Rozmery vybraného mosta sú 67,2 x 13,5 m s výškou 13,94.  Na Obr. 2 
je zobrazený vybraný železničný most a na Obr. 3 je zobrazený model vytvorený vo 
výpočtovom prostriedku VISIPLAN 3D ALARA. Plánovaná životnosť mosta je 100 rokov. 



 
Obr. 2: Vybraný železničný most 

 

 
Obr. 3: Model železničného mosta vo výpočtovom prostriedku VISIPLAN 

  
 Po ukončení samotnej montáže novej mostnej konštrukcie sa vykoná protikorózna 
ochrana tých častí, kde boli vykonané montážne spoje s kompletným náterom v stanovených 
hrúbkach. Ďalej prebehnú práce na izolácii mostovky, položí sa koľajové lôžko a železničný 
zvršok na moste. Osadia sa protihlukové steny (PHS), lávky pre vedenia na moste a zábradlí, 
namontujú sa revízne zariadenia, prebehne zaťažovacia skúška mosta, čím je most pripravený 
na spustenie do prevádzky. 

 
V predkladanom príspevku je koncovým stavom riešenia oceľová konštrukcia 

železničného mosta s uvažovanou lokalizáciou v oblasti Liptovskej kotliny ponad rieku Belá, 
na okraji mestskej časti Liptovský Hrádok. 
 

Rozmery modelovaného mosta sú 67,2 x 13,5 m s výškou 13,94 m. Hmotnosť mosta 
namodelovaného vo výpočtovom prostriedku VISIPLAN je cca. 623,7 t. Zdroj žiarenia 
predstavuje celá oceľová konštrukcia mosta s celkovou aktivitou 1,87.108 Bq, čo predstavuje 
vstupnú hmotnostnú aktivitu 300 Bq/kg. Výpočty boli vykonané iba pre spomínaný 
rádionuklid 60Co. 
 
4.2 Výpočet ožiarenia 
 

V príspevku boli z hľadiska potreby hodnotenia ožiarenia pracovníkov vybrané pre 
modelovanie nasledujúce činnosti: 
 

� montáž novej mostnej konštrukcie, 



� údržba mosta, 
� výskyt obyvateľstva. 

 
Na základe výpočtu ožiarenia jednotlivých pracovníkov respektíve obyvateľstva, bola 

navrhnutá koncentrácia rádionuklidov v podmienene uvoľniteľnom materiáli tak, aby neboli 
prekročené limitné hodnoty ožiarenia – 50 µSv/rok. 

 
 Pre stanovenie obdržanej dávky je potrebné vedieť odhadnúť dobu trvania 

jednotlivých činností. Táto doba bola stanovená na základe informácií získaných z výrobnej 
praxe a bola konzervatívne predĺžená, aby boli zahrnuté aj prípadné neočakávané zdržania 
počas vykonávania jednotlivých montážnych činností.  
 
4.2.1 Činnosť „montáž novej mostnej konštrukcie“ 
 
 Pri montážnych prácach je potrebných celkovo 18 pracovníkov počas 2 750 h. 
Z uvedeného počtu vykonáva 10 montážnych zváračov približne 72 % prác (2 000 h), 5 
montérov podperných konštrukcií sa podieľa na prácach 20 % (550 h) a zvyšných 8 % (200 h) 
prác vykonávajú pri montáži 3 kontrolóri. V Tab. 1 sú uvedené dosiahnuté výsledky pre 
montáž novej mostnej konštrukcie. 
 
Tab. 1: Personál a trvanie prác pri montáži novej konštrukcie 

Profesia 

Celkové trvanie prác [h] 
(počet pracovníkov x 

odpracovaná doba jedného 
pracovníka) 

Individuálna 
efektívna dávka 

[µSv] 

Kolektívna efektívna 
dávka [man µSv] 

10x zvárač 2000 (10 x 200) 31 310 

5x montér 550 (5 x 110) 17 85 

3x kontrolór 200 (3 x 66,67) 12 36 

Spolu 2750  431 

 
Z uvedeného teda vyplýva, že kritickým jedincom na stavbe je zvárač, ktorý počas 

výstavby mosta obdrží individuálnu efektívnu dávku 31 µSv. Na Obr. 4 sú zobrazené 
modelované trajektórie pracovníkov na stavenisku. Zelená postava predstavuje trajektóriu 
zvárača, žltá postava predstavuje trajektóriu montéra podporných konštrukcií a červená 
postava predstavuje kontrolóra. 
 

 
Obr. 4: Trajektórie zvárača, montéra a kontrolóra 

 
 



4.2.2 Činnosť „údržba mosta“ 
 

Približne 3-krát za životnosť mosta (33 rokov) je potrebné obnoviť náterový systém, 
vrátane činností obrusu pred jeho aplikáciou. Jedna obnova náteru predpokladá potrebu 
6 pracovníkov v trvaní prác 500 h. Časové dotácie na jedného pracovníka sú pre uvedené 
vzdialenosti od materiálu mosta nasledujúce: 
 

� 6 pracovníkov počas 7 h/smena po dobu 500 h (71,42 prac. smeny), z toho 4 
pracovníci vo vzdialenosti do 0,5 m po dobu 100 h/pracovník (14,28 prac. smien), 
spolu 400 h (57.12 prac. smeny) a 2 pracovníci vo vzdialenosti do 2 m po dobu 50 h/ 
pracovník (7,14 prac. smeny), spolu 100 h (14,28 prac. smeny).  
 
V Tab. 2 sú uvedené dosiahnuté výsledky pre scenár obnova náterov mosta. 

Uvažovaná trajektória pre tento scenár je uvedená na Obr. 5. 
 
Tab. 2: Dosiahnuté výsledky pre činnosť obnovy náteru mosta 

Profesia 

Celkové trvanie prác [h] 
(počet pracovníkov x 

odpracovaná doba jedného 
pracovníka) 

Individuálna 
efektívna dávka 

[µSv] 

Kolektívna efektívna 
dávka [man µSv] 

4x natierač  vo 
vzdialenosti 0,5m 

od mosta 
400 (4 x 100) 13,5 54 

2x natierač vo 
vzdialenosti 2m od 

mosta 
100 (2 x 50) 8 16 

Spolu 500  70 

 
Uvedené dosiahnuté výsledky pre túto činnosť sú vypočítané pre prípad náteru mosta 

bezprostredne po jeho výstavbe, teda s hmotnostnou aktivitou 300 Bq/kg. Avšak po dobe 33 
rokov, ako je uvedené v popise scenáru, sa významne uplatní rádioaktívna premena izotopu 
60Co. Keďže jeho doba polpremeny je 5,27 roka, po dobe 33 rokov klesne aktivita 
podmienene uvoľnenej ocele na úroveň približne 1,3 % z pôvodnej aktivity a dávka obdržaná 
pracovníkmi od tohto rádionuklidu bude znížená v rovnakej miere. 

 

 
Obr. 5: Trajektória pracovníkov pre činnosť obnovy náterov mosta 

 



4.2.3 Výskyt obyvateľstva 
 
 Okrem personálu, vykonávajúceho pravidelné kontroly traťových zariadení, kontrol a 
náterov konštrukcie mosta, je možné uvažovať v blízkosti mosta i s náhodnou prítomnosťou 
obyvateľstva. Pri analýzach ich možného výskytu sú v scenári uvažovaný aj rušňovodič, 
respektíve cestujúci a nedisciplinovaní chodci na moste. 
 

 Pri bežnej železničnej prevádzke prechádzajú železničným mostom nákladné i osobné 
vlaky, preto modelovo uvažujeme s  prítomnosťou rušňovodiča vlakovej súpravy a 
cestujúceho, ktorý je pri prejazde mostom v blízkosti konštrukcie určitý obmedzený časový 
úsek. Pre modelovanie môžeme uvažovať s rýchlosťou 60 km/h a doba, po ktorú je 
rušňovodič, respektíve cestujúci v prítomnosti mostnej konštrukcie, sa pri tejto rýchlosti vlaku 
pohybuje v rozmedzí 4,0 s. Konzervatívne sa predpokladá, že cestujúci prichádza do práce 
každý deň v roku, teda cez most prejde dvakrát denne. Pre rušňovodiča taktiež platí, že 
prechádza cez most dvakrát denne. 

 
V blízkosti konštrukcie mosta sa dá predpokladať i prítomnosť nedisciplinovaných 

chodcov (príp. vandalov), ktorí prechádzajú priamo po koľajach mosta, nakoľko most nie je 
vybavený lávkami pre peších. Pri predpoklade priemernej rýchlosti chodca 5 km/h (1,39 m/s) 
prejde chodec celým mostom (dĺžky 67,2 m) približne za 48 s. Konzervatívne sa predpokladá, 
že nedisciplinovaný chodec prejde cez most dvakrát denne každý deň v roku. 

 
V Tab. 3 sú uvedené dosiahnuté výsledky pre výskyt obyvateľstva. Na Obr. 6 je 

zobrazený nedisciplinovaný chodec a rušňovodič, respektíve cestujúci vo vlaku. 
 
  Tab. 3: Dosiahnuté výsledky pre scenáre pre obyvateľstvo 

Profesia Celkové trvanie prejazdu 
mosta [s] (ročne) 

Individuálna 
efektívna dávka 

za jeden deň 
[µSv] 

Ročná obdržaná 
individuálna efektívna 

dávka [µSv] 

Rušňovodič 4 (48,7 min) 8,5.10-5 0,062 

Cestujúci 4 (48,7 min) 6,5.10-5 0,048 

Nedisciplinovaný 
chodec 

48 (584 min) 3,3.10-3 1,21 

 

Obr. 6: Nedisciplinovaný chodec a rušňovodič, respektíve cestujúci vo vlaku 



4.3 Návrh uvoľňovacej úrovne  
 

V prechádzajúcich kapitolách boli hodnotené vybrané činnosti súvisiace s výstavbou 
železničného mosta. Z dosiahnutých výsledkov vyplýva, že kritickým jedincom je zvárač 
počas činnosti výstavby novej mostnej konštrukcie, pričom obdrží IED 31 µSv, čo 
predstavuje 62 % z ročného limitu 50 µSv. KED od vybraných činnosti je 502,32 man µSv, 
čo predstavuje iba zlomok z limitu 1 man Sv. Z uvedeného teda vyplýva, že uvoľňovacia 
úroveň – hmotnostná aktivita rádionuklidu 60Co bude stanovená na základe IED obdržanej 
kritickým pracovníkom. S ohľadom na túto hodnotu možno navýšiť uvoľňovaciu úroveň pre 
60Co na hodnotu 480 Bq/kg  pri dodržaní ročného dávkového limitu 50 µSv. Zvýšenie 
uvoľňovacej úrovne daného rádionuklidu by bolo možné po aplikácií ochranných opatrení, 
resp. po optimalizácií. Znížiť obdržanú dávku na stavenisku by bolo možné viacerými 
spôsobmi. Jedným spôsobom by bolo časť už postavenej konštrukcie prekryť tienením vo 
forme železných plechov. Takéto riešenie by si však vyžadovalo veľké množstvo plechov 
a zároveň by predĺžilo trvanie výstavby mosta. Ako najvhodnejší spôsob zníženia IED 
kritického jedinca (zvárača) je zdvojnásobiť počet zváračov na pracovisku, čím by sa znížila 
doba strávená na pracovisku na polovicu a tým by bolo možné zvýšiť uvoľňovaciu úroveň 
rádionuklidu 60Co na dvojnásobok, čo predstavuje hmotnostnú aktivitu 960 Bq/kg. Pri takto 
stanovených podmienkach by však IED montéra podporných konštrukcií mierne prevyšovala 
limitnú hodnotu 50 µSv/rok. Prekročeniu limitu by bolo zabránené zvýšením počtu montérov 
na stavbe. 
 
5. ZHODNOTENIE    
 
 Dosiahnuté výsledky ukázali, že kritickým jedincom v scenári železničný most je 
zvárač novej mostovej konštrukcie. Pri dodržaní štandardných podmienok postupu výstavby 
mosta dosahuje uvoľňovacia úroveň pre 60Co hodnotu 480 Bq/kg. Táto hodnota môže byť po  
optimalizácii navýšená na dvojnásobok, t.j. 960 Bq/kg. Výroba komponentov potrebných pre 
stavbu skúmaného mosta vyžaduje špeciálne prispôsobenú linku na výrobu dielov potrebných 
pre most, ako aj výrobnú a skladovaciu halu veľkých rozmerov. Nevyhnutnou súčasťou 
realizácie skúmaného mosta je konštrukcia špecializovanej linky a priestorov potrebných na 
výrobu dielov, čo sa v prípade výstavby iba jedného mosta javí ako neefektívne a ekonomicky 
nevýhodné. V rozhodovacom procese venujúcom sa možnej realizácií železničného mosta 
postaveného z podmienene uvoľnenej uhlíkovej ocele je potrebné uvažovať nielen 
rádiologické aspekty, ale aj technické možnosti a špecifiká takejto konštrukcie. Projekt bol 
podporený MŠ SR v rámci projektu CONRELMAT a agentúrou VEGA 1/0685/09. 
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