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Abstrakt: 
Zpráva se zabývá odstraněním plynných štěpných produktu 

z výpustí jaderných zařízení pomocí zpožďovacích linek plně
ných aktivním ihlím. Jacu uvedeny výsledky měření účinnosti 
retence kryptonu a xenonu na aktivních uhlích československé 
výroby Descrex DB-2 a Supersorbon HS-i. Je hodnocen vliv po
vrchové impregnace aktivního uhlí fluoridy alkalických kovu 
na retenči kryptonu a xenonu. 

Poznámka: Použité měrové jednotky odpovídají ČSN 011300 ze 
dne 2.5.1974. Výjimku tvoří údaje o aktivitě a 
časovém období, jejichž vztah к jednotkám SI podle 
ČSN 011300 je následující: 1 Ci - 37 ne"1 

1 rok * 365 d . 
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1. Svod. 

Provoz a výstavba jaderných sařísení i při uplatněni všech 
současných vysokých požadavků aa jejich technickou a radiační bez
pečnost: představují stále potenciální nebezpečí ozářeni obyva
telstva v důsledku úniku radioaktivních štěpných produktu do at
mosféry, r>& růstu úrovně radioaktivního pos-adí se nejvíce podí
lejí plynné štěpné produkty, t.j. radioaktivní isotopy kryptonu 
a x&nonu. Dosavadní zkušenosti z provozu jaderných zařízení uka
zují, ?.e jejich průměrné množství uvolněné do atmosféry a dneš
ních energetických reaktorů představuje asi 100 Ci/rok pro tlako— 
vJihil typ, 10^ a- 10 Ci/rok pro varnj a přibližně stejné aao~st-
ví pro plynen. chlazeny- reaktor /1/. S podstatně vyššími úniky 
plynných štěpných produktů, zojaéna ^Kr, je spojeno přepracování 
ozářeného paliva, kdy jejich uvolněné siaožství so pohybuje kolem 
9200 + 2300 Ci na tunu přepracovaného uranu /2/0 

Na základě neustálo rostoucího podílu jaderné energetiky na 
celkové produkci elektrické energie lze oprávněně předpokládat, 
2e množství především dlouhodobých izotopu radioaktivních vzác-
u.vc\ plynů se bude v atmosféře zvyšovat, čímž poroste i rizik* 
pozdních somatických i genetických účinků záření těchto štěpných 
produktů na obyvatelstvo /5,4/» 

Jestliže až do nedávné doby byly izotopy kryptonu а xanonu 
jako odpadní produkty provozu jaderných zařízení přímo vypouště
ny do atmosféry, existuje dnes již řada fyzikálních i chemických 
ceparačnícb metod, které umožňují aktivitu plynných štěpných pro
duktů před vypouštěním do atmosféry snížit na přípustnou hladinu. 

Protože vzácné plyny vykazují za normálních podmínek inertní 
charakter, jejich separace z plynných výpustí jaderných zařízení 
je převážně založena na fyzikálních metodách, jako jsou kryogenic
ká destilace, adsorpce na pevných adsorbentech při normálních i 
nízkých teplotách, adsorpce v kapalinách a separace pomocí peiia-
eelektivrlch membrán. Chemické vlastnosti vzácných plynů (schop
no* t tvoiby chemických eloučenia a vznik klatrátů) lze v této sou
vislosti využit až ve druhé fázi separačního procesu, t.j« к je
jich koncentrování do malých objemů a konečnému uloženi. Jak vy
plývá z přehledných prací /2,5-8/, které se zabývají popisem 
uvedených separačních metod a jejich hodnocením jak z technolo-
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bického tak ekonomického hlediska» Uiioizinuje adsorpce .ia aktivnín. 
uhlí, kryogenická destilace a adsorpce ve fluorovaných uhlovodí
cích separovat vzácné plyny a výpustí Jaderných zařízení аз s 
účinnosti 99£» Je proto jejich použití v současné době v polq^ro-
voznin a^řítku značně rozšířeno. Metody odstraněni vzácných plynu, 
založeni na použití peruselektivaích aeaorón a tvorbě cheaickýcu 
cloučonin a klatrátů, ее zdají být rovnej dostatečné účinné, avšak 
jejich uvedení do ̂ .raxe J3 zatím omezeno nákladností provozního 
zeS ízeni• 

Přehled izotopu kryptonu a xenonu, které vznikají při Stopení 
--̂ U, jeiich poločasy rozpadu a StopnJ výtěžky jsou uvedeny v tabul
ce 1 /9/* Isotopy kryptonu e hniotnostrî i čísly 88-94 a xenonu 
135-141 představují primární itčpnii produkty, ostatní tvoří členy 
rozpadových řad selenu a bro^u v případe kryptonu a cínu, antimo
nu, teluru a jodu v případe xeaonu. 

'Dabtlka 1, 
Izotopy kryptonu a senoiiu vznikající při iítepení ^^U. 

Isotopy 
kryptonu 

85ti 
35a. 
35 
37 
33 
39 
90 
•Д 
92: 
93 
94 

Poločas 
rozpadu 
1,36 h 
4,4 h 
10,76 r 
76 min 
2,3 a 
5,18 rain 
33 e 
10 с 
3 в 
2 в 
1,4 s 

Štěpný 
výt.(2) 
0,48 
1.5 
0,3 
2,8 
3,7 
4,6 
5,2 
3,7 
2.7 
1.3 
0,6 

Izotopy 
::enonu 
133* 
133 
135a 
135 
137 
138 
139 
140 
141 

Poločas 
rozpadu 
2,26 d 
5,27 d 
15,6 min 
9,14 h 
3,9 min 

17,5 aia 
43 s 
16 s 
1,7 e 

Štěpný 
výt.(£) 
0,16 

6,5 
1,8 
6,2 

5,9 
5,5 
%7 
3,7 
1,3 

Při výboru wAtod pro separaci plynnjch atupných produktů Je 
nutné brát v úvahu jejich átSpný výtěžek a poločae radioaktivního 
rozpadu» Je zřejmé, že izotopy kryptonu 90-9^ a xenoau 139-141 в 
řádové sekundovými poločasy rozpadu jsou jako kontaminanty ovzdu-
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si bezvýznamné. Druhý extrém z hlediska poločasu rozpadu předsta
vuje ^Kr, který se po separaci musí ještě bezpečně uložit. 

К deeaktivaci plynných výpustí Jaderných zařízení od izotopů 
kryptonu a xenonu s rfclativně krátkým poločasen rozpadu, jako jsou 
85íaKr, 35шКг, 87Kr, 8SKrt

 153Xe, 1 3 5 и Ю а 135Xe sa nejčastěji vy
užívá jejich retence na pevných adsorbentech v tav. kontinuálních 
zpožaWacích linkách, přičemž jako adsorbentu, vzhledem к vysoké 
účinnosti separace, bývá zpravidla použito aktivní uhlí /5,10,11/» 

Separace plynných štěpných produktu na aktivním uhlí je žalo» 
ženo na principech dynamické fyzikální adsorpce. Při kontinuálním 
průtoku plynná směsi, obsahující hlavně dusík a kyslík a radioak
tivní izotopy vzácných plynu, adborpčníffl losem zpožďovací linky 
dochází při fyzikální interakci molekul jednotlivých plynu в po
vrchem adsorbentu к ovlivnění doby jejich průniku ložem a to tíia 
způsobem, že transport izotopu Kr a Xe linkou je v důsledku roz
dílných fyzikálně-chemickych vlastností "zp ozařován" vzhledem к 
ostatním složkám plynná směsi. 

? práci /12,13/ je podáno teoretické odvození a rovněž i 
praktická ověření vztahu, který uvádí do souvislosti dobu zpoždě
ní plynu v adsorpčním loži, t.j. retenční čas t, s objemem adsor
bentu VT a průtokovou, rychlostí kontaminovaného plynu P pomocí 
tzv. dynamického adeorpčního koeficientu К : 

Tr 
t ж К . — й - (1) 

F 

Ze vztahu (1) je zřejsié, že volbou vhodných pracovních pod
mínek zpožďovací linky je možné dosáhnout takové doby retence izo
topů kryptonu a xenonu •"•zhleden Y. jejích poločasu rozpadu, která 
je vyšší nelio alespoň srovnatelná s dobou, jejich úplného radioak
tivního rozpadu. 

Kriteriem retence plynných 'Štěpných produktů na daném adsor
bentu je dynamický adsórpční koeficient. Jeho hodnota závisí jak 
na provozních parametroca zpožďovací linky jako jsou teplota, 
tlak, průtok a složení plynné směsi tak i na druhu adsorbentu a 
fyzikálně-chemlckých vlastnostech jeao povrchu. «Jak vyplývá z práci. 
/14-17/# jejichž autoři as zabývali studiem тубе urtdecýoh paramat-

. rů aa hodnotu dynamického adeorpčníiw koeíiciaařu kryptonu a xenonu 
pxo různé druhy aktivnino uhlí, roznoúiijícl vliv na jo ho velikost 
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aá pracovní teplota (dynamický adsorpčni koeficient s rostoucí 
teplotou klesá) a některé vlastnosti aktivního uhlí, se jména ve» 
likost jeho specifického povrchu a povaha aktivních center» Vliv 
ostatních parametrů na re tenči kryptonu a xenonu není nijak výz
namný. Nepříznivě působí pouze přítomnost vodní páry a kysliční
ku uhličitého» 

Dynamický adsorpční koeficient je tedy parametr, pomocí n3-
hož lze hodnotit retenční vlastnosti různých sorpčnlch náplní 
zpožďovacích linek a tím 1 jejich účinnost pro odstranění plyn
ných štěpných produktů z vypustí jaderných zařízeni* > 

Vzhledem к tomu, že vzácné plyny jsou schopny reagovat s ně
kterými elektronegativními prvky, zejména s fluorem /18/, jeví se 
povrchová modifikace aásorbentů sloučeninami fluoru jednou z po
tenciálních možnosti jak zvýšit účinnost sorpčaích loži z hledis
ka retence plynných štěpných produktů. Povrchová modifikace čes
koslovenského plynového uhlí Desorex DB-2 fluoridy alkalických 
kovů a studium jejího vlivu na retenci kryptonu a xenonu jsou 
předmětem předložené práce. 
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2. Experimentální část* 

2,1. Materály. 

Jato adsorbenty byly použity plynová aktivní unii českoslo
venské výroby typu Desorex DB-2 a Supersorbon HS-1 (výrobce Slo
venské luČobné závody, n.p., Ehůšta-ЬШ.ег) o velikosti zrna 0,2 
-0,4- mm. Povrchová modifikace aktivního ulili byla provedena iapreg-
necí Deeoreza DB-2 fluoridem rubidným p.a. (výrobo** Merck-Schueha-
rdt)| byly připraveny modifikované vzorky Desorexu o hmotnostní 
koncentraci 1, 2, 3» 4, 6, 8 a 10% HbP. 

7áechny používané vzorky aktivního uhli byly před vlastním 
měřením aktivovány po dobu 2 hod. v proudu vodiku při teplotě 
300°C. 

Pro studium retenčních vlastnosti uvedených vzorků aktivního 
uhlí byly použity plyny» krypton (výrobce Hilversum, Larixlaan 8, 
Holandsko), xenon (Norsk-Hydro, Oslo, Jíorsko) a helium (Moravská 
chemické závody, n.o., HruSov) spektrální čistoty, dodávaná ve 
skleněných ampuiích. Jako nosný plyn byl použit vodík elektroly
tický v tlakové lahvi. 

2*2. Metoda a postup měřeni. 

Retenční časy Kr ale, které poskytly podklad pro výpočet je
jich dyne ických adsorpfaích koeficientů na studovaných vzorcích 
aktivního uhli byly odvozeny z chromátograf ických elučnich křivek 
změřených pomoci plynového chromatografu Chrom-4 в tepelně-vodi-
voetní detekci• Na čistém Supereorbonu a Desorexu byly retenční 
časy měřeny při teplotách 20, 50, 100, 1J0, 170 a 200°c a průtoku 
vodíku jako nosného plynu 30, 60 a 120 ml/min. Adsorpční lože 
představovaly chromátografické kolony o délce 20, 120 a 250 cm a 
vnitřním průměru 0,4 cm. Kolona o délce 30 cm byly používána pro 
měřeni retenčních časů. Xe při teplotách 20 a 50°C, kdy jeho prů
nik delší kolonou je již velmi pomalý a vede ke značnému rozmyti 
elučnich plků. 

Pro měřeni retenčních časů Не, Кг a Xe na Desorexu impregno
vaném fluoridy alkaliakých kovů bylo využito dvoukolonovóho systé
mu chromatografu Cbrd*4 в paralelně zapojenými kolonami, přičemž 



• б -

jedna kolona, referenční, Ъу1а plnana čistým a druhá, měrná, im
pregnovaným Desorexem. Mčření retenčních časů na o"bcu kolonách, by
lo pro eděno při teplotách 20, 50, 100 a 200°C a průtoku nosného 
plynu (vodík) 60 ml/min. Standartní délka kolon pro tuto sérii mě-
ix-il '•>/.* 120 cui s výjimkou ZÍÚZCZ.1. ictcnčníhu času. Xe při 20 a 
50 С, kdy bylo opět použito kolony o délce 30 ca. 

2.3» Vyhodnoceni výsledku. 

Z naašřených1 hodnot retenčních času Er a Xe na Supersorbonu 
E£~l а Бэзогехи DB-2 byly vypočteny absolutní hodnoty dynamických 
adco.jpčn-.ch kceficientú £ podle vztahu (1), který je uveden v 
úvodní kapitole této práce. Absolutní hodnoty dynamických absorpč
ních koeficientu Er aZe na Desorexu DB-2 jsou dále označevány ja-

Pro hodnocení retenčních vlastností impregnovaných vzorku 
Lesorexu DB-2 pro Кг a Xe bylo použito tzv. referenční metody /19/, 
která umožňuje srovnávat jejich účinnost pomocí relativních hod
not dynamických adsorpčníeh koeficientu К ,, definovanýah^/ztahtл 

v К * • ̂ inert'ref ,9ч 
VQl *"ref *ref * 4ne t 

kde К je dynamický adsorpční koeficient testovaného sorbentu a je 
vytržený na referenční sorbent se známou hodnotou dynamického ad-
sorpčního koeficientu IL,e£, * a t p e f jsou retenční časy kryptonu 
(xenonu) změřené na testovaném a referenčním adsorbentu, t* ± 
a ^inert^ref ^sou *Da^ ̂ T^ž hodnoty změřené pro helium» 

Praktický význam takto definovaného * r e l spočívá v tom, že ze 
vztahů pro jeho výpočet, jak je uvedeno v práci /19/t je možné 
eliminovat experimentální parr.aetry VT a P, jejichž stanovení je 
zptížeuo značnou chybou, použitíui retenčního času za daných pod
mínek nesorbujícího se plynu i^inarb^9 zyieřeného na testované« a 
referen&lm adsorbentu. V našich experimentech jako nesorbujícího 
se plynu bylo použito helia. 

Ze vztahu (2) vyplývá, že pro adeorbenty, které vykazují 
stejné retenční vlastnosti, bude Xre, s 1, pro adeorbenty účinaSj-
sí než je referenční bude K ^ > 1 a pro adeorbenty méně účinné 
bude K J e l< 1. 
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3. Výsledky a diskuso. 

Pro studiím reteace kryptonu a xenonu byly jako sorbenty 

svoleny plynová aktf.vní uhlí Desorex БЗ-2 a Supersorbon ES-1. By
ly testovány v cistám stivu jakož i modifikované impregnací fluo
ridy alkalických kcvů. 

ITa čistých vzorcích Desorexu DB-2 a Supersorbonu HS-1 byly 
stanoveny absolutní hodnoty dynanických adsorpčních koeficientu 
K„„,, kryptonu a xenonu v rozsahu tep let 20-200°C, při rychlosti 
průtoku nosného ;>lynu JO, °0 a 120 nl/ain a délkách adsorpčních 
loži 30f 120 a 250 ca. Teplotní závislost hodnot К o f kryptonu i 
xenonu pro Desorex ВБ-2 .je znázorněna na o'or.1, pro Supresorbon 
IiS-i na obr. 2. 

Z obrázku je patrno, že с rostoací teplotou hodnoty lí-^* 
kryptonu i xenona klesají. Ukázalo se, y.e vliv změn průtokové r-ych-
lor-.ti v rozmezí 50-120 ml/nia a déllzy uuaorpóníbo lože od JO do 
S50 es byl ve srovnání se střední odchylkou namířených hodnot К ~ 
(i 2fS) zanedbatelný, 2 obrázku 1,2 je dále patrnc,,že xenon, je v 

vaz JJI 
uvedeném rozsahu teplot pro oba typy uhlí silnčjifňa jejich povr
chu než krypton, I kdyžbitudováné typy uhlí, t.j. Desorex i Super-
corbon, liáí způsobem výroby, zejména aktivací, a rozdílnou dist
ribuční křivkou velikosti pórů (Supersorbon patří к mikroporézním 
typům uhlí, zatímco Desorex obsahuje značné; množství přechodových 
pórů), ze srovnání absolutních hodnot dynamických, adsorpčních koe
ficientů v^lývá, že jejich retenční vlastnosti jak pro krypton, 
tak pro xenon, jsou velmi podobné a je on v dobrém souladu s daty 
publikovanými v literatuře./14,1?,16/. 

V prácí /20/ byly stanoveny hodnoty relativních dynamických 
adsorpčních koeficientů K ^ kryptonu a >:enonu na Desorexu DB-2 
impregnovaném KP, Haf, EbP a OsP o hmotnostní koncentraci 0,4-10% 
v rozsahu teplot 20-200°C, 

Z publikovaných dat je zřejmé, že retenční účinnost čistých 
aktivních uhlí vzhledem ke kryptonu a :r.enonu lze příznivě ovlivnit 
jejich povrchovou impregnací fluoridy alkalických kovu. 

Výsledky práce /20/, z nichž některé jbou pro ilustraci uve
deny v tab.2 a 3 ukazují, že stupen účinku impregnačního činidla 
na hodnoty X , je závislý na jeho obsahu a na pracovní teploté, 
Ъ dosud zísicanýen výsledku byl učinén zaver, že maximální účine* 
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«o: 

teplota (°C) 

ОЪгЛ. Závislost dynamického adsorpčního koeficientu К s_ Irryp-
tonu a.xenonu na teploto pro Desorox DB-2j O-Xe, • - & • 
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teplitl CO 

Obr.2. Závislost dynamického adso^čniho koefici^atu K ^ У-хг/1>-
toau а xeaonu ria teplotě pro Bupersorbor HS-lj 0-Xfc f#-Kp. 
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flu ridu alkalických icovů aa re ienc i kryptonu a xeno&u se p ro je 
vuje p ř i je j ich haotaostai fcouceatraci, oúpavidagíci 0,4—0f££ f luo 
ru aa povrchu aktivního u h l í . 

údaje v tfcb. 2 a 3 dále nazaačujl , 5e akt ivní uh l í L^rej- io-
vaaá těžž íni fluoridy /ЯЫ?» CsP/ mohou byt з hlediska reto-.ee 
Lxyptoau & xeaoiiu úúiuíiějaí naž ostafcni studované soroeat^. 

http://reto-.ee
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Hoviaoty K j ^ kryptonu pro Desor^x DB-2 i^ re -aovaný KF, SaF, Rop 
a OEF. 

Icspresaačjaí a i a i a lo itplowíx (°C) 

Drub A. XF* ;, ff 2wJ 100 

И? 0»5 0 t16 

i#o 0,53 
3,0 0,98 

6,0 1,96 

На? 3,0 1,55 1,012 0,967 

CsF 

' 0 ,5 

2,95 

*.9 

0,36 

1,0 

3,44 

9,7 

0,0? 

0,^4 

0,39 

0,05 

0,18 

0,43 

1,21 

1,02. : 

1,0/7 

1*065 

0,939 

« - , * # 

1,065 

1,024 

0,964 

l ,Cv5 

1,157 

1,065 

1,001 

1,010 

1,150 

1,001 

1,':>55 

1,095 

1,042 

0,995 
1,035 

1,099 

0,990 

x) X s Na, K, Rb, Cs. 
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Tabullta 5 . 

H o l o t y K r e l zenoua. .7ГО Desorw:: DB-2 in^-^aorčin;- EF, líaF, ЕЪР 

la^c 

Druh 

K? 

Hal* 

&Ы? 

CeF 

:£na3ai č i n i d l o 

Si XS* ,„ F 

0,5 0,15 
1 Л '\ 

5,0 0,93 

ó,o 1,9° 

3 ,0 1,55 

0,5 0,09 

2,95 0 ,54 

4 ,9 0,395 

0,56 0,05 

1,0 0,18 

3,44 0,45 

9,7 1,21 

•TWO л-1-о 

200 

1.150 

l j - b - V 

1,12'j-

1,030 

1,111 

1,2-1 

1,15^ 

1,014-

1,176 

1,245 

1,05-» 

C°0) 

100 

1,001 

1 ,15-

1,150 

0,95 V 

1,031 

1,109 

1,205 

1,155 

1,071 

1,065 

1,206 

1,075 

x) X « Na, z . Kb, Os. 
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Jeetli&e první část prHe byla zaměřena především na otesto
váni účinku jednotlivých typu fluoridů alkalických kovů, рек dru
há je,)í část hýla věnována podrobnějšímu prozkoumáni vlivu teplo
ty na reteaci kryptonu a xenonu na impregnovaném aktivním uhli pro 
podstatně širší rozmezí koncentraci impregnačního činidla, Ebř, o 
nčmž 1£э z dosud získaných výsledku předpokládct, že je účinněj. i 
ne I ostatní fluoridy. 

V této souvislosti je nutno dodat, 5e v prvni části práce byl 
sice pokryt stejni široký koncentrační rozsah iapregnantu (0f2-j% 
P)t avšak použití», různých fluoridů s proměnným zastoupením atolo
vých vah katlontu a ani on tu. 

7 předložené práci jsou prezentovaný hodnoty relativních, dy
namických adsorpčních koeficientů K-—, kryptonu a xenonu pro Deso-
rez DB-2 impresnovaný fluoride rubidným« Jejich závislost да hmot
nostní koncentraci iaprcgnanti. RbF (0t̂ -2£> l)9 zmořená při teplo
tách 20, 50, 100 a 20G°C, je uvedena na oorázcich ), 4, 5 a 6. 

Výsledky uvedené na obrázcích >-6 ukazují, že hodnoty X^-i 
kryptonu a xenonu s rostoucí koncentraci ЛЬ? zpočátku roe tou a£ do 
uaximálni hodnoty, odpovídající haotnostaí koncentraci fluoru na 
povrchu aktivního uhlí 0,3-0,6^. Pozorovsuiý počátečný růst IL^ 
i poloha maxima jsou v souladu s daty již publikováno price /20/, 
Jak už bylo diskutováno ve zmíněná práci, cnarakter závislosti 
K^g^ - % 1 1ге vysvětlit protichůdným působením velikosti vlastní
ho specifického povrchu sorbentu a účinku Impregnačního činidla: 
při nízkých koncentracích js retence kryptonu a xenonu příznivě 
ovlivněna Jak vlastním povrchem aktivního uhlí tak i přítomnosti 
lmpregna&tu, zatímco při vyšších koncentracích impregnačního či
nidla dochází ji2 к takovému snížení specifického povrchu aktivní
ho uhlí, Se ani účinek impregnačního činidla nezabráni poklesu 
hodnot Kj^i» 

Zřetelnější pokles hodnot X . po dosaženi maxima, pozorovaný 
v této práci, те srovnáni se stejnou fázi průběhu závislosti Kpel 
• % 1 г práci /20/» lze vysvětlit přítomnosti relativně většího 
množství "belastuího materiálu" na povrchu aktivního uhlí v pří
padě impregnace fluoride» rubidným (vyšší koncentrace fluoru, 1,5 
«2$, hýly г prácí /20/ dosazeny použitím lehčích fluoridů - Na?, 
O). 
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Лт L _1 а » • « • 

1.0 2 0 <%f) 

0br*2» Závieloet К vel kryptonu a xeaonu na množství Kb? (v %P) 
na Decorexu DB-2 př i 20°Cf O-Xe, # -Kr . 
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ОЪгЛ* Závislost BL- krjrptomi a xenonu na nnožetvi RbP (v %P) 
да Deeorexu DB-2 při 50 С | 0-Xe,#-Kr. 
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1.2 

1.0 

0.6 

' L i i L 

1,0 2 0 (%F> 

Obr.5. Závislost; K ^ kryptonu a xenoau na množství RbP (v #P) 
na Desorexu 25B-2 př i 100°Oj O-Ie, #-Кг. 
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10 20 
(%F) 

Obr.6. Závislost K ^ ^ kryptoau а xeoonu na smožství НЪУ (v #F) 
na Deeorexu DB-2 pf-i 200°Cf 0 -Xe t #-Kr . 
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Z obrázků 5-6 je rovněž zřejmé, že charakter závislosti K^, 
- % ř ani poloha jejího maxima nejsou závislé na teplotě adsorpč-
niho lože| jeji vliv se však zřetelně projevuje ve velikosti hodnot 
K-ei» především těch, které z hlediska re tence kryptonu a acenoau 
odpovídají scrbentum s optimální koncentraci impregnačního činidla 
(oblast maxima křivek). Z teplotní závislosti hodnot K ^ , odpoví
dajících optimálním koncentracím EbF (0,5 % ? ), která je znázor
něna na obrázku 7 a která ukazuje, že K^^ xenonu značně převyšu
jí K ^ kryptonu, zvláště při vyšších teplotách, lze usuzovat, že 
není vyloučena interakce mezi fluore* na povrchu aktivního uhlí a 
studovanými vzácnými plyny, Z orientačních měřeni, provedených při 
teplotách 250 a 300°C, vyplývá, že další zvyšování teploty již ne
má na hodnoty Xj»tfl podstatný vliv. 
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100 200 
Uplita (*G) 

Obr.7. YliT teploty ДА botaotu K ^ kryptonu a яке onu pro Desorex 
DB-2 в 0,5% 7 (lapregnant HWP)| О - ! • , # - £ r . 
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4. Závěr. 

Z retenčních času kryptonu а xenonu, získaných ?. elučních 
с romatos-rrafick/ch. křivek, tyly stanovaný abrfolut.ii hodnoty jejich 
ujnaiaických adsorpčních koeficientu na Desoresu B3-2 а Super-sorbo-
nu HS-i a dále hodnoty jejich relauivnich gynarsicxýcj. adsorpčních 
koeficientů na Desoreru PB-2 impregnovaném fluoridem ruhidnjia o 
hmotnostní koncentraci 1-1055 (s0,2-2% F). 

Z absolutních hodnot dynanických adborpčních koeficientů na 
čiscéni Desorexu a Supersorbonu vypiýví, 2a Jejich retenční vlci; t-
nosti pro plynné Gteípné produkty jsou ve studovanou teplotním rju— 
sáhu velmi podobné. Výsledky dokázaly, 2e studovaná plynoví ul*ii 
československé výroby jako náplně zpozčlovacích linek jaderných sa-
řízení jeou z hlediska jejich retenčních vlastností srovnátslná a 
za určitých podmínek i lepší než některá cizozemská aktivní ulili 
používaná pro stejní účely. 

Ha základě získaných závislostí hodnot K^i na koncentraci 
HhF na povrchu aktivního uhlí, stanovených při různých teplo-..-.ch, 
byla vymezena oblast optimální koncentrace impregnačního činiuia 
z hlediska retenční účinnosti inpregnovanéno aktivního uhlí pro 
plynnó štěpná produkty. 

Ukázalo se, ze povrchová modifikace Desoroxu DB-2 fl..roi-:̂  .. 
rubidným imožiuje při výběru vhodných pracovních podmínek spojo
vací linky zvýšit retenoni Sas plynnýcn štěpných produktů &ž o 
2% ve srovnání s čistým aktivním uhlím. 
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