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Úvod 
Inventár každého jadrového zariadenia (JZ) je rozsiahly tak do množstva materiálov, ako aj 
do ich rôznorodosti. Zároveň je aktivita niektorých materiálov vyššia oproti prirodzenému 
rádioaktívnemu pozadiu z dôvodu aktivácie neutrónmi alebo kontaminácie (aktivačnými 
alebo štiepnymi produktmi).  
Je zrejmé, že uvedené skutočnosti výrazne vplývajú na množstvo a kategóriu RAO z procesu 
vyraďovania daného JZ, a preto je tieto nutné brať do úvahy pri predikcii výstupných 
charakteristík vyraďovania. 
Predmetom práce je zhodnotenie procesu vyraďovania JZ z prevádzky z pohľadu materiálov 
uvoľniteľných do ŽP vo forme ingotov po pretavbe v závislosti na zmenách vybraných 
vstupných parametrov. Je analyzovaný ich počet ako aj dávkové zaťaženie z pohľadu splnenia 
príslušných limitov pre uvoľnenie do ŽP. Výpočty boli realizované prostriedkami OMEGA 
a Microshield, ktoré sú v nasledujúcich častiach bližšie popísané. 
 

1 Použité výpo čtové prostriedky 

1.1 Výpočtový prostriedok OMEGA 

Výpočtový prostriedok OMEGA (Oracle Multicriterial General Assessment of 
Decommissioning) bol vyvinutý v spoločnosti DECOM, a.s. za účelom stanovenia 
predpokladaného množstva a nuklidového zloženia RAO a materiálov uvoľniteľných do ŽP, 
počtu obalových súborov pre daný typ úložného systému, ako aj iných parametrov 
vyraďovania (nákladové položky, personálne parametre, doba trvania procesov).  
Vstupná databáza prostriedku sa skladá z 2 častí [1]: 
• Materiálové a rádiologické vstupy – obsahujú  tabuľky (číselníky), ktoré identifikujú 

inventárne parametre JZ na úrovni jadrové zariadenie – objekt – podlažie – miestnosť – 
technologické zariadenie resp. stavebné časti.  

• Parametre výpočtového postupu - obsahujú podpoložky a príslušné tabuľky s údajmi 
potrebnými pre beh príslušného výpočtu. 
 

Uvedené údaje teda predstavujú informácie o množstve a druhu materiálov ako aj o ich 
aktivite. Je zrejmé, že počas činností realizovaných počas procesu vyraďovania dochádza 
k toku materiálov a aktivity. Vo všeobecnosti existujú 2 prístupy k previazaniu rádioaktivity 
s materiálmi [2]: off-line a on-line. On-line prístup zohľadňuje pokles aktivity prirodzenou 
rádioaktívnou premenou počas realizácie jednotlivých etáp (napr. skladovanie materiálov) ako 
aj jej pokles v dôsledku aplikácie dekontaminačných techník. Tento prístup je 
implementovaný v nástroji integrovaného materiálového toku. Jednou z jeho významných 
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častí je tzv. nástroj dekompozície materiálov a aktivít [3], ktorý matematicky rozoberá danú 
kategóriu zariadenia na čiastkové jednomateriálové komponenty, a to na základe súčinov 
celkov hodnôt kategórie zariadenia a parciálnych hodnôt jednomateriálových komponentov. 
Ďalej prebieha prenos kontaminácie, resp. indukovanej aktivity zo zariadenia na jednotlivé už 
vytvorené materiálové položky, na ktoré sa zariadenie rozpadá. Tento prenos sa uskutočňuje 
na úrovni jednotlivých nuklidov [3]. 
Ďalšou časťou výpočtového prostriedku OMEGA sú nasledovné nástroje pre riadenie 
distribúcie rádioaktivity [3], [4]: 
 
• Nuklidové vektory – reprezentujú kvalitatívny charakter rádioaktivity (nuklidové 

zloženie) vstupujúcej do výpočtu parametrov vyraďovania, ide o zoznam nuklidov spolu 
s uvedením ich pomerného zastúpenia v intervale  <0, 1>, 

• Rozdeľovacie koeficienty – reprezentujú distribúciu rádioaktivity v rámci výpočtového 
algoritmu (procedúry) reprezentujúcej činnosť vyraďovania (napr. presun aktivity z ocele 
do trosky, resp. aerosólov pri pretavbe), 

• Aktualizácia úrovne rádioaktivity – reprezentuje pokles aktivity v čase, používa sa 
v každej výpočtovej procedúre pred samotnými výpočtami (zohľadňuje sa teda pokles 
aktivity prirodzenou rádioaktívnou premenou), 

• Limity a matematické triedičky rádioaktivity –triedička in situ kontrolujúca splnenie 
limitov napr. pre vstup do technologických liniek a apriori triedička  kontrolujúca 
splnenie príslušných limitov po predpokladanej aplikácii dekontaminačných techník 
a rozhodujúca, či daná cesta konkrétneho materiálového typu aj skutočne výpočtovo 
prebehne (napr. v prípade pretavby materiálov skúma, či uvažované ingoty spĺňajú limity 
pre uvoľnenie do ŽP a v prípade ich nesplnenia rozhodne o reálnej aplikácii inej, 
ekonomicky menej náročnej spracovateľskej techniky). 

 

1.2 Výpočtový prostriedok Microshield 

V rámci práce bol na určenie dávkového zaťaženia v súvislosti s predpokladaným uvoľnením 
ingotov do ŽP použitý výpočtový prostriedok Microshield® verzie 8.03 vyvinutý firmou 
Grove Software, Inc. Štruktúra a postup výpočtu sú nasledovné [5]: 
Po voľbe jednej z  preddefinovaných geometrií zdroja je následne možné vytvoriť príslušný 
model, a to v nasledujúcej štruktúre: Rozmery, Materiály, Zdroj, Buildup, Integrácia, Názov 
a Citlivosť. Na karte Rozmery sú zadávané rozmery zdroja, tieniacich vrstiev a bodov 
výpočtu dávkového príkonu (dose point). Na karte Materiály sú zadávané materiálové 
vlastnosti zdroja a tienenia, a to buď z 12 preddefinovaných materiálov alebo užívateľom 
vytvorených materiálov (custom material). Zadávaným parametrom je hustota, ktorú je možné 
meniť. Na karte Zdroj sa zadávajú jednotlivé nuklidy a ich aktivita (v Ci alebo v Bq), program 
následne zo zadaných rozmerov zdroja vypočíta plošnú aktivitu. Nuklidy je možné zadávať z 
knižníc Grove alebo ICRP-38, v rámci uskutočnených výpočtov bola zvolená knižnica ICRP-
38. Pre vybrané nuklidy (140Ba, 137Cs, 144Ce, 106Ru, 90Sr, 113Sn a 103Ru) môže program 
dopočítať aktivity ich rovnovážnych dcérskych nuklidov (pre 137Cs je to 137mBa, pre 90Sr je to 
90Y). Táto funkcionalita bola v rámci všetkých realizovaných výpočtov využitá. Po zadaní 
aktivít a stlačení tlačidla „Group photons“ dôjde k vytvoreniu skupín fotónov (vznikajúcich 
pri premenách jednotlivých rádionuklidov a ich dcérskych nuklidov) podľa ich energií. Karta 
Buildup – Nárastový faktor – vo všetkých realizovaných výpočtoch sa postupovalo podľa 
zásady, že nárastový faktor bol stanovený pre poslednú významnú tieniacu vrstvu medzi 
zdrojom a prvým bodom výpočtu dávkového príkonu. Karta Integrácia: V prípade bodového 
zdroja, nekonečnej roviny alebo nekonečnej dosky je dávkový príkon počítaný pomocou 



analytických vzťahov. Pre ostatné geometrie sústavy zdroj – tienenie sa na numerickú 
integráciu používa Gaussova kvadratúra. Metóda numerickej integrácie spočíva v rozdelení 
zdroja na určitý počet bodov (tzv. metóda „point-kernel“), ktorý závisí od nastaveného stupňa 
kvadratúry. Po zadaní požadovaných hodnôt sa spustí výpočet a po jeho ukončení je možné 
zistiť hodnoty dávkového príkonu v jednotlivých bodoch. Dávkový príkon („Absorbed Dose 
Rate in Air“) je vyjadrený v jednotkách mGy/h, vzhľadom na fakt, že sa jedná o fotónové 
žiarenie, je možné používať bez prepočtu jednotky príkonu dávkového ekvivalentu mSv/h. 

2 Výpočtová časť 
V nasledujúcich častiach sú postupne popísané vstupné parametre, vstupujúce do výpočtov 
a sú prezentované analýzy dosiahnutých výsledkov výpočtov. 

2.1 Výpočty realizované prostriedkom OMEGA 

2.1.1 Vstupné parametre 
Vstup predstavovala modelová databáza zariadení primárneho okruhu a jeho pomocných 
systémov pre reaktor typu VVER 440 bez samotného telesa tlakovej nádoby reaktora a jeho 
vnútorných častí pri úrovni kontaminácie vychádzajúcej z databázy JZ, označenie „1K“. 
Variabilné vstupné parametre boli nasledovné: 
• Nuklidové vektory kontaminácie vonkajších a vnútorných povrchov technologických 

zariadení, 
• Doba začiatku vyraďovania aktívnych častí. 
 
Nuklidové vektory kontaminácie  boli uvažované 2, a to SO (standard operation – prevádzka 
JE bez prevádzkových udalostí) a AO (accident operation – prevádzka JE s prevádzkovou 
udalosťou, pri ktorej prišlo k rozptylu štiepnych produktov a transuránov do primárneho 
okruhu). Ich izotopické zloženie k 1.1.2010 je uvedené v Tab. 1 a    Tab. 2: 

Tab. 1 Nuklidový vektor SO.     Tab. 2 Nuklidový vektor AO. 

  

 

 

 

 
 

Doba začiatku vyraďovania aktívnych častí – časová štruktúra uvažovaného procesu 
vyraďovania je na Obr. 1: 

Nuklid 
Podiel v 

nuklidovom 
vektore <0; 1> 

110mAg 3,00E-03 
241Am 5,00E-05 
60Co 2,20E-01 
137Cs 2,00E-03 
55Fe 5,67E-01 
54Mn 2,50E-02 
94Nb 5,00E-04 
59Ni 1,00E-03 
63Ni 1,80E-01 
241Pu 5,00E-04 
90Sr 1,00E-03 

Nuklid 
Podiel v 

nuklidovom 
vektore <0; 1> 

Nuklid 
Podiel v 

nuklidovom 
vektore <0; 1> 

241Am 1,05E-02 63Ni 1,12E-01 
60Co 6,42E-02 238Pu 1,38E-03 
137Cs 4,71E-01 239Pu 4,86E-03 
152Eu 9,26E-03 151Sm 3,24E-03 
3H 6,90E-04 126Sn 7,08E-06 
129I 3,00E-04 90Sr 3,21E-01 
93Mo 8,14E-06 99Tc 1,40E-04 
94Nb 1,98E-04 93Zr 2,04E-05 
59Ni 1,11E-03 - - 



 
Obr. 1 Časová štruktúra procesu vyraďovania. 

2.1.2 Výsledky výpo čtov a ich analýza 
Sledované výstupné parametre výpočtov boli nasledovné: 
• počty materiálov uvoľniteľných do ŽP vo forme ingotov, každý o hmotnosti 1 t (uhlíková 

a nerezová oceľ), 
• inventár aktivity v ingotoch, t.j. ich aktivitné zloženie na úrovni jednotlivých nuklidov. 
 
Výsledky výpočtov sú uvedené v Tab. 3 a na Obr. 2: 
 

Tab. 3 Modelové výpočtové varianty a počty ingotov. 

Variant Počet ingotov 
SO_1K_0R 893 

SO_1K_20R 1857 

AO_1K_0R 1572 

AO_1K_20R 1940 
 

 
Obr. 2  Vplyv času a nuklidového vektora na počty ingotov. 

2.1.2.1 Analýza vplyvu doby za čiatku vyra ďovania aktívnych častí 

Z Tab. 3 a Obr. 2 je zrejmé, že odložením doby začiatku vyraďovania aktívnych častí dochádza 
k nárastu počtu ingotov. Uvedenú skutočnosť možno vysvetliť časovým poklesom aktivity 
materiálov vstupného inventáru, a tým splnenie príslušných limitov pre uvoľnenie do ŽP pre 
väčšie množstvá. Tento trend nárastu s časom je zrejmý tak pre varianty s nuklidovým 
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vektorom SO, ako aj pre varianty s nuklidovým vektorom AO. Strmosť nárastu je však pre 
jednotlivé nuklidové vektory odlišná. Je to spôsobené tým, že úrovne kontaminácie 
jednotlivých materiálov sú buď tesne pod alebo tesne nad príslušnými limitmi, ktorých 
splnenie, resp. nesplnenie vyhodnocujú matematické triedičky výpočtového prostriedku 
OMEGA (kap. 1.1). 

2.1.2.2 Analýza vplyvu nuklidového vektora kontamin ácie 

Porovnaním údajov z Tab. 3 a Obr. 2 je zrejmé, že počet ingotov vo variantoch s nuklidovým 
vektorom SO je nižší než v prípade príslušných variantov s nuklidovám vektorom AO. 
Uvedenú skutočnosť je možné vysvetliť pomocou zloženia nuklidového vektora AO (Tab. 1), 

kde je dominantný nuklid 137Cs ako aj vlastnosťami samotnej technológie pretavby. Pri 
pretavbe dochádza k migrácii prchavých nuklidov buď do trosky (Pu, Eu) alebo k ich úniku 
vo forme aerosólov do okolitého prostredia (Cs). Zároveň je pri pretavbe charakteristická 
redistribúcia povrchovej kontaminácie (napr. nuklidy chemicky podobné železu - 60Co, 63Ni) 
do objemu materiálu a jej fixácia, čím sa materiál po pretavbe stáva z hľadiska aktivity 
homogénnejším. Technológia pretavby teda umožňuje značne znížiť obsah prchavých 
rádionuklidov, a to až na úroveň umožňujúcu uvoľnenie daných materiálov do ŽP, čo by bolo 
pomocou iných dekontaminačných techník výrazne náročnejšie či nerealizovateľné. 

2.2 Výpočty realizované prostriedkom Microshield 

2.2.1 Vstupné parametre 
Pre výpočtové stanovenie dávkovej záťaže je potrebná znalosť daného zdroja žiarenia 
z hľadiska nuklidového i materiálového zloženia. Nuklidové zloženie daného obalového 
súboru bolo jedným z výstupov výpočtového prostriedku OMEGA.  
Ďalším zo vstupných údajov sú je geometria a materiálové zloženie samotného ingotu. 
Konkrétne rozmery ingotu závisia od daného pretavovacieho zariadenia, v rámci výpočtového 
modelu  bol vytvorený ingot tvaru hranola s rozmermi 30x30x141cm, takýto ingot zo železa 
(hustota 7,86g/cm3) má potom hmotnosť 1t. Bod výpočtu dávkového príkonu bol umiestnený 
na strane najväčšej steny ingotu, kde možno očakávať najväčšie hodnoty dávkového príkonu. 
Vzhľadom na skutočnosť, že bod výpočtu povrchového dávkového príkonu by sa priamo 
dotýkal netieneného ingotu, bola zadaná jeho vzdialenosť od povrchu 1.10-6cm. Túto 
vzdialenosť však možno v praktických aplikáciách považovať za nulovú. Model ingotu je na 
Obr. 3: 

 
Obr. 3 Ingot z pretavby kovových RAO. 



2.2.2 Výsledky výpo čtov a ich analýza 
V nasledujúcej časti sú uvedené výsledky realizovaných výpočtov – hodnoty príkonu 
dávkového ekvivalentu –Tab. 4 a Obr. 4: 
 

Tab. 4 Príkon dávkového ekvivalentu. 

Variant 
Príkon dávkového 

ekvivalentu 
[mSv/hod] 

SO_1K_0R 9,174E-05 
SO_1K_20R 3,538E-05 
AO_1K_0R 7,315E-05 
AO_1K_20R 1,760E-05 

 
Obr. 4 Hodnoty príkonu dávkového ekvivalentu.  

2.2.2.1 Analýza vplyvu nuklidového vektora kontamin ácie 

Z Tab. 4 a Obr. 4 je zrejmé, že pri rovnakej dobe začiatku vyraďovania aktívnych častí je 
hodnota príkonu dávkového ekvivalentu vyššia vo variantoch s nuklidovým vektorom SO 
oproti variantom s nuklidovým vektorom AO. Tento jav je možné vysvetliť pomocou 
expozičnej konštanty gama Γ, ktorá zohľadňuje počet rôznych energetických skupín fotónov γ 

na jednu premenu daného rádionuklidu [6]. Jej rozmer je �C. m�. kg-	
. V praktických 
aplikáciách je často uvádzaná v jednotkách príkonu dávkového ekvivalentu (mSv/h) pri danej 
aktivite (1MBq) a vzdialenosti 1m od bodového zdroja žiarenia. Podľa [7] majú najväčšiu 
hodnotu Γ nuklidy (uvažované v rámci výpočtových variantov) 110mAg, 60Co, 94Nb, 152Eu, 
54Mn a 137Cs. Z hľadiska aktivít a podielu v rámci oboch nuklidových vektorov SO a AO sú 
však dominantné len dva nuklidy, a to 60Co a 137Cs. Z tohto dôvodu bude výsledná hodnota 
príkonu dávkového ekvivalentu vo výraznej miere závisieť na zastúpení týchto nuklidov 
v príslušnom obalovom súbore, resp. materiáli. Vo všetkých variantoch s nuklidovým 
vektorom SO je aktivita 60Co vyššia než v prípade variantov s nuklidovým vektorom AO. 
Nárast aktivity 137Cs vo variantoch s nuklidovým vektorom AO, kde je dominantným 
nuklidom, je menej výrazný ako pokles aktivity 60Co, ktorý je dominantný v nuklidovom 
vektore SO (a ktorého hodnota konštanty Γ je približne 3,6-krát väčšia ako u 137Cs [7]). 
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Z tohto dôvodu je možné spozorovať pokles hodnoty príkonu dávkového ekvivalentu vo 
variantoch s nuklidovým vektorom AO oproti variantom s nuklidovým vektorom SO.  
Pokles, resp. nárast aktivít jednotlivých nuklidov pre varianty v rámci nuklidových vektorov 
SO a AO je dôsledkom plnenia príslušných limitov a činnosti triedičiek výpočtového 
prostriedku OMEGA (kap. 1.1). Nárasty, resp. poklesy aktivít jednotlivých nuklidov sú preto 
rôzne.  
Vo všeobecnosti možno teda skonštatovať, že hodnota príkonu dávkového ekvivalentu v 
značnej miere závisí na aktivite 60Co a 137Cs a miere úbytku, resp. prírastku ich aktivity 
v rámci príslušného variantu.  
 

2.2.2.2 Analýza vplyvu doby za čiatku vyra ďovania aktívnych častí 

Z Tab. 4 a Obr. 4 je zrejmý výrazný vplyv času na hodnoty príkonu dávkového ekvivalentu. 
Tento jav potvrdzuje skutočnosti uvedené v predchádzajúcej časti, že najväčší podiel na 
výslednej hodnote príkonu dávkového ekvivalentu má 60Co, ktorého doba polpremeny je 5,27 
roka, čo znamená, že po uplynutí doby 20 rokov klesne jeho aktivita na približne 7,2% 
pôvodnej hodnoty.  

2.2.2.3 Kontrola splnenia limitov 

Pre materiály uvoľňované do ŽP je potrebné preukázať, že v dôsledku ich uvoľnenia nedôjde 
v žiadnom kalendárnom roku k prekročeniu priemernej efektívnej dávky 10 µSv u jednotlivca 
z kritickej skupiny obyvateľov a súčasne kolektívna efektívna dávka neprekročí jeden manSv 
[8]. Z dôvodu stanovenia splnenia, resp. nesplnenia uvedeného limitu boli hodnoty, uvedené v 
Tab. 4 prepočítané na ročný dávkový ekvivalent – Tab. 5: 
 

Tab. 5 Ročný dávkový ekvivalent pre ingot. 

Variant 
Ročný dávkový 

ekvivalent [μSv/rok] 

SO_1K_0R 8,036E+02 

SO_1K_20R 3,099E+02 

AO_1K_0R 6,408E+02 

AO_1K_20R 1,542E+02 

 
Z Tab. 5 je zrejmé, že k prekročeniu ročného limitu 10 µSv dochádza vo všetkých variantoch. 
Je však potrebné zdôrazniť, že pri prepočte na ročný dávkový ekvivalent sa predpokladalo, že 
jedinec sa bude nachádzať na povrchu ingotu nepretržite po dobu 1 roka (8760 h), čo je 
v praxi ťažko realizovateľné. Napriek tomu sa však navrhuje použiť tieto ingoty na stavby či 
zariadenia, kde je možnosť trvalého pobytu osôb vylúčená (koľajnice, armovanie, oceľové 
konštrukcie). 

  



Záver 
V práci bola analyzovaná problematika procesu vyraďovania JZ z prevádzky z pohľadu 
jedného z jeho výstupných parametrov – ingotov po pretavbe kovových RAO. Boli skúmané 
závislosti ich počtu a dávkového zaťaženia od vybraných vstupných parametrov (história 
prevádzky JZ reprezentovaná nuklidovými vektormi SO a AO a zvolený variant vyraďovania 
– 0R, 20R). V záverečnej časti bolo zhodnotené splnenie legislatívneho limitu pre uvoľňované 
materiály. Napriek tomu, že nedošlo k splneniu limitu v žiadnom z uvažovaných variantov, 
pri zvolených konzervatívnych predpokladoch (vzdialenosť a doba pobytu) je možné 
predpokladať, že v praxi pri ich uvoľnení uvedený limit prekročený nebude. Skutočnosti, 
uvedené v práci, prezentujú pretavbu ako jednu z vhodných metód nakladania s RAO. Projekt 
bol podporený MŠ SR v rámci projektu CONRELMAT a agentúrou VEGA 1/0685/09.   
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