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1 
Vynález se týká ods t raňování n i t rózních 

plynů z průmyslových emisí chemickou ab-
sorpcí v roztocích amonných solí něk te rých 
komplexotvorných kyselin a je určen zvláš-
tě pro zneškodňování n i t rózních exhalátů, 
obsahuj íc ích radioakt ivní příměsi . 

Zdroje vyšších koncent rac í kysl ičníků du-
síku, jež znečišťují ovzduší, jsou zpravidla 
vždy umělého charak te ru , jako nežádoucí 
výsledek l idské činnosti . Vedle kouřových 
a výfukových plynů jde ze jména o průmys-
lové odpadní exhaláty z výroby kyseliny du-
sičné, z výroby dusíkatých hnojiv a výbušin, 
z povrchových úpraven kovů nebo z deni-
t račních operací speciálních závodů. ' 

Složitá směs kysličníků dusíku, obsahují-
cí jako hlavní součást i kysličník dusičitý 
NO2, kysličník dusnatý NO o mnohdy i kys-
ličník dusný N2O, vedle stop kysl ičníku du-
sitého, dusičného a peroxidu dusíku, je 
zpravidla obecně označována pojmem NOx. 
S výjimkou kysličníku dusného, který je ne-
jedovatý i málo reaktivní , jsou všechny 
ostatní součást i plynné směsi mimořádně 
jedovaté; toxicita kysl ičníku dusiči tého je 
přibl ižně 10 X vyšší než toxicita kysl ičníku 
uhelna tého , zatímco kysličník dusnatý je ve 
s te jném srovnání toxičtější asi 4 X . Proto 
zákonnými předpisy většiny průmyslových 
států je př ípustnost znečišťování ovzduší 
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exhalátů obsahujících 

2 

nitrózními exhaláty, zvláště v blízkosti prů-
myslových zdrojů, s tá le více omezována. 

Způsoby pro zneškodňování emisí kyslič-
níků dusíku, jež odpadaj í z ne j ade rných 
provozoven, ma j í splňovat všeobecně dosti 
př ísná kr i tér ia . Technologické zařízení má 
být re la t ivně technicky nenáročné a kon-
venčního cha rak te ru . Funkční systém zaří-
zení měl by být snadno ovladatelný se za-
ručenou funkcí , a to i při náhlých, a neče-
kaných změnách poměrů složek zpracová-
vané plynné směsi; zař ízeni by mělo praco-
vat s minimálními nároky na energie a po-
mocné látky. Větší část odpadů by měla být 
i regenerova te lná na použitelný produkt . 

Epiise n i t rózních plynů se specif ickým 
radiochemickým cha rak t e r em vznikají např . 
při rozpouštění vyhořelého jaderného pali-
va v kyselině dusičné, nebo př i výrobě ke-
ramického j aderného paliva deni t rací dusič-
nanů š těpných prvků; mimořádně význam-
ný je však ze jména vznik ni t rózního odpa-
du deni t rac í koncent rovaných roztoků od-
padních dus ičnanů š těpných produktů , kte-
ré zbývají po r egenerac i vyhořelého jader-
ného paliva, jej ichž vlastnost i je nu tno sta-
bilizovat pro manipu lac i a dlouhodobé skla-
dování. Takové roztoky obsahuj í zpravidla 
více než 40 % rozpuštěných solí. Denitrací 
př í tomných dus ičnanů lze snížit obsah pev-
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nélio podílu o více než 20 %. Zvláště při de-
ni t racl za pří tomnosti kyseliny fos forečné 
a fo rmaldehydu nebo kyseliny fos fo rečné a 
kyseliny mravenčí , dent t ru jc se směs při 
teplo tách do 100 °C, t éměř úplně, s výjim-
kou ovšem alkal ických dus ičnanů a dusič-
n a n ů žíravých zemin, jež se den i t ru j í až 
při vyšších teplotách. Speclíický c h a r a k t e r 
takových ni trózních exhalátů, jež obsahuj í 
zvláště po kalc inaci pevného zbytku i ur-
čitá množství radioakt ivních úletů, aeroso-
lů i plynných sloučenin, inůže pří zneškod-
ňování exhalá tů zaujmout k dříve vytčeným, 
zvláště ekonomickým kri téri ím, zcela roz-
dí lné a volnější s tanovisko. Hlavním kr i té-
r iem zůs tane však vždy c h a r a k t e r výstup-
n ího exhalátu, který z důvodů et ických mu-
sí být ne jen bezbarvý, ale z důvodů bezpeč-
nostních nesmí vykazovat ani př í tomnost to-
xických chemických látek ani radioakt ivi tu . 

Zneškodňování emisí n i t rózních plynů z 
průmyslových radiochemických výrob je do-
sud v pokusném stadiu. Zpravidla odplyn, 
sk ládaj íc í se z kysličníku dusnatého, dusi-
čitého, uhliči tého a někdy obsahuj íc í i vo-
dík, podrobuje se, po předchozím zředění 
vzduchem a po reoxidaci kysličníku dusna-
tého na dusičitý, absorpci ve vodě. 

I tak zůstávaj í však vždy asi 2 obj. % 
ni t rózních plynů hezreagována a s odply-
nem odchází i větš ina plynných sloučenin, 
vzniklých rozpadem radioakt ivního nitro-
syl ru thenia oxidací. Často se r egene ru j e 
směs vysokoaktivních dus ičnanů zpracová-
ním ni t rózních plynů na kyselinu dusičnou 
se s t řední aktivitou; opakovaným zpracová-
ním se získá kyselina dusičná až s nízkou 
radioaktivi tou. Takto získané kyseliny, po-
dle cha rak te ru prací, se buď recyklu j í zpět 
do procesu, nebo se po neutra l izaci f ixují 
jako s t ředně aktivní nebo nízkoakt ivní od-
pad do bi tumenu nebo do cementu . Některé 
postupy uvádějí, že deni t rací dusičnanových 
roztoků kyselinou mravenčí vznikaj í v ex-
ha lá t ech téměř výhradně netoxické emise 
kysl ičníku dusného. K deni t rac ím se použí-
vá rovněž močoviny s výsledným exhalá tem 
obsahuj íc ím dusík, kysličník uhliči tý a amo-
niak. Denitrace posledními postupy je však 
jen obtížně ovladatelná a v praxi se dává 
spíše přednost dení t rac i za pomoci formal-
dehydu, zpravidla v pros t řed í kyseliny fos-
forečné . 

K zneškodňování ni t rózních exhalá tů s ra-
diochemickým cha rak t e r em je možno uva-
žovat obecně i využití celé řady postupů, 
dosud používaných výhradně jen v konvenč-
ním chemickém průmyslu. 

Za jedinou hospodárnou operaci byla tam 
až do nedávné doby považována výhradně 
kata ly t ická degradace ni t rózních plynů a-
moniakem; reakci lze sumárně vystihnout 
s chema tem 

3 NOx 2 x NHs = 3 x I-hO + 

+ j j l ±JL N í i 
kde x = 1, 2. 

Účinnost takové katalyt ické reakce mo-
hou však často ovlivnit různé složky exha-
látů, jež účinek katalyzátorů, zpravidla u-
šlecht i le jš ích kovů, snižují noho vůbec blo-
kuj í ; jde ze jména o aerosoly, p rach a plyn-
né kata ly t ické jedy. Reakci může však ne-
příznivě ovlivňovat i př í tomnost vlhkosti, 
zvláště při r eakčn ích průbězích za nižších 
teplot ; takové r eakčn í podmínky vedou 
snadno ke vzniku amonných solí, jimiž se 
katalyt ické lože zanáší a jeho účinek blo-
kuje . 

Zneškodňování n i t rózních exhalátů, včet-
ně plynných s loučenin kysličníku ru theni -
čelého, je možno uskutečni t např . nekata ly-
tickou redukcí uhlovodíky při teplotách 600 
až 1000°C; energet icky je však takový .způ-
sob dosti neúsporný a má-li p roběhnout zce-
la kvanti tat ivně, vyžaduje teplotu redukční-
ho plamene až 1500 °C. K odstraňování ni-
t rózních plynů ze směsí se vzduchem byly 
vypracovány též adsorpční postupy, využí-
vající pevné sorbenty, jako např . aktivní 
uhlí, silikagel, kysl ičník hlinitý nebo někte-
ré ionexy; tyto postupy jsou používány pře-
vážně v labora torn ím měří tku a v průmys-
lu se nanejvýše jen ověřuj í v pokusném mě-
ří tku, a to ještě zcela výjimečně. 

Univerzálnější využití nalezl při zneškod-. 
ňování průmyslových emisí, obsahuj íc ích 
kysličníky dusíku, způsob absorpční . Po-
stup, podle použi tého absorpčního média, 
je obvykle charak te r izován reakcí se vzni-
kem méně těkavých nebo ne těkavých slou-
čenin; výsledkem bývá často i úplný roz-
klad ni trózních plynů až na prvky. 

Absorpční postup není nikdy citlivý ani 
na znečištění exha lá tů prašnými částicemi, 
aerosoly nebo katalyt ickými jedy; při do-
s ta tečných rozměrech absorpčního zařízení 
nemusí být r eakčn í průběh příl iš ovlivněn 
ani náhlými změnami ve složení exhalátů. 
Nejznámějš ím způsobem absorpce nitróz-
n ích plynů je obecné schéma, vystihující vý-
robu kyseliny dusičné: 

NO + NO2 — N2O3 

NO + NO2 + 1/2 O2 = 2 NO2 

N2O3 -f H2O = 2 HNO2 

3 HNO2 = HNO3 + 2 NO + H2O 

2 NO2 + H2O = HNO2 + HNO3 

Absorpcí při a tmosfér ickém t laku je tak 
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možno získat kyselinu dusičnou s maximál-
ni koncentrací asi 3(1 %; při tlacích okolo 
1 MPa dosahuje kyselina koncentrací asi 
7D hmot. %. Postupem zabývá se velké 
množství patentních spisů. Jen jako príklad 
z poslední doby lze uvést alespoň několik 
zveřejněných patentních přihlášek, napr. 
Jap. Kokai 74 133 270, Jap. Kokai 7 420 070 
nebo Jap. Kokai 7 411774; jejich podstatou 
jsou vždy jen drobnější technologické de-
taily, jež mají zvýšit výrobní efektivitu. 

Pri zpracování chudších odpadních smě-
sí nitrózních plynů může však investiční ná-
klad na absorpční zařízení pro regeneraci 
kyseliny dusičné relativně vysokou částku 
a zvláště při zpracování méněcenných ra-
dioaktivních exhalátů byl by takový proces 
výrazným zatížením výroby. Je proto při 
znečištěných nitrózních emisích věnována 
vždy větší pozornost spíše alkalické absorp-
ci, jež je i účinnější než pouhá absorpce 
vc vodě. Alkalická absorpce probíhá nejlé-
pe při zpracování ekvimolárních směsí kys-
ličníku dusičitého s kysličníkem dusnatým: 

NO + NO2 2 NaOH = 2 NaN02 + HzO 

Klasický způsob absorpce nitrózních ply-
nů v alkalických hydroxidech nebo v rozto-
cích či suspenzích hydroxidů žíravých ze-
min nebo jejich uhličitanů, různě obměňo-
vaný, je v poslední době předmětem celé 
rady patentních spisů. Jako příklady je mož-
no zvlášť uvést např. zveřejněné japonské 
patentní přihlášky Jap. Kokai 7 404 672, Jap. 
Kokai 7 404 671 nebo SSSR patent 392 958. 

Nejúčinnější způsoby zneškodňování ex-
halátů obsahujících kysličníky dusíku jsou 
však většinou realizovány absorpcí plynu v 
silně redukčním nebo v silně oxidačním, 
vždy alkalickém prostředí. Průběh takové 
absorpce v redukčním prostředí vystihuje 
např. reakční schéma: 

2 NazSOs 2 NO — 2 NaaSOi N2 

4 Na2SOs 2 NO2 = 4 Na2SO-i - f N2 

Velmi podobně mohou kysličníky dusíku 
reagovat i s kyselým siřičitanem sodným, 
solemi kyseliny sulíamové nebo i s močo-
vinou, např. podle japonských zveřejněných 
patentních přihlášek Jap. Kokai 75 152 547, 
Jap. Kokai 7 646 571 apod. Absorpci kyslič-
níků dusíku v redukujících roztocích želez-
natých solí popisují jiné zveřejněné patent-
ní přihlášky, např. Jap. Kokai 75 123 570, ne-
bo Jap. Kokai 7 557 086 apod.; za obdobných 
podmínek považují některé spisy za účelnou 
přítomnost některých chelatačních činidel, 
zvláště kyseliny ethylendiaminotetraoctové, 
jako např . v postupu podle Jap. Kokai 
7 566 476, Jap. Kokai 75 134 978 nebo Jap. 
Kokai 7 557 075 atd. V přítomnosti siřičitanů 
vykazují, podobně jako soli clvojmocného že-
leza, rozkladný účinek i soli mědi např. po-
dle Jap. Kokai 75 110 970, roztoky solí man-

ganu [pat. USA 3 032 585 J, niklu (Jap. Ko-
kai 7 559 272) a další. Obdobný redukční 
účinek jako siřičltany vykazují dále i sirna-
tany (např. podle Jap. Kokai 7 011 202), cll-
thionany (Jap. Kokai 7 518 348), nebo simí-
ky, případně další sirné oxidovatelné slou-
čeniny (Jap. Kokai 7 317 476). 

Absorpci kysličníků dusíku v alkalickém 
oxidačním vodném roztoku lze např. vy-
stihnout roakčním schématem: 

NO 3 KMnOi -I- 4 KOH = 

= KNO3 3 K2M11O4 2 I-I2O 

NO -I- KMnO-i = KNOô Mn02 

NO2 + KMnO'i + 2 KOH = 

= K2M11O1 + H2O + KNO3 

-Postup se provádí obvykle několikastup-
ňové a v různých obměnách. Tak např. po-
dle zveřejněných japonských patentních při-
hlášek se směs kysličníku dusnatého a du-
sičitého oxiduje ve vodném médiu, např. za 
pomoci kysličníku chloričitého (Jap. Kokai 
7 501 964) nebo v roztoku manganistanu al-
kalického (Jap. Kokai 75 361 459), ozonizo-
vanou vodou (Jap. Kokai 75 154 161), per-
oxidem vodíku (Jap. Kokai 7 315 766) apod., 
načež se výsledný oxidovaný exhalát dále 
uvádí do styku např. s roztokem alkalických 
chlornanů (Jap. Kokai 7 611 075) nebo s 
vodnými alkalickými hydroxidy nebo s hyd-
roxidy žíravých zemin (např. podle Jap. Ko-
koi 74 106 972], nebo s vodným roztokem 
kyselého uhličitanu sodného (např. Jap. Ko-
kai 7 332 766) nebo se promývá v rozto-
cích redukujících sirných sloučenin. Vý-
sledné absorpční roztoky obsahují po oxi-
daci dusitany a zejména dusičnany; roztoky 
je možno pak regenerovat elektrolytickou 
redukcí, např . podle zveřejněné japonské 
patentní přihlášky Jap. Kokai 7 682 576; kys-
ličník manganičitý, vznikající po oxidaci 
manganistanem, vrací se clo procesu po e-
lektrolytické oxidaci (např. podle Jap. Ko-
koi 7 543 100). 

Zvláštní skupinu absorpčních roztoků tvo-
ří v oblasti zneškodňování nitrózních plynů 
roztoky amonných solí. Obvykle se v pa-
tentních spisech vyskytuje roztok uhličita-
nu amonného, např . podle Fr. pat. 1 578 561 
nebo podle zveřejněné jap. pat. přihlášky 
Jap. Kokai 7 022 812. V chlazeném roztoku 
vzniká dusitan amonný, který se potom o-
lirátím roztoku rozkládá na dusík a vodu; 
i tak se však v roztoku postupně hromadí 
dusičnan amonný. Dfs i tan amonný vzniká 
rovněž při sorpci směsi kysličníků dusíku 
v roztoku dusičnanu nsbo síranu amonného, 
za současného vzniku příslušné kyseliny 
(např. podle Ital. pat. 894 382). Podobně byl 
uplatněn např. i fosforečnan amonný, a to 
i ve směsi s jinými anionty, např. s kyselým 
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síranem amonným (napi1, podle Jap. Kokai 
7 330 840). 

Uvedené série příkladů nemohou vyčerpat 
zcela úplný výčet postupů, navržených k 
použití; představují však dosti dokonalý ob-
raz o hlavních reprezentantech patentova-
ných sorpčních postupů. Většina uváděných 
postupů kalkuluje většinou s maximální ú-
činností zneškodnění směsi nitrózních plynů 
až do 95 %. 

Reakční rychlost však ve všech přípa-
dech není nikdy příliš vysoká a zvláště za 
chladu a v roztocích silných aniontů a při 
vyšších koncentracích roztoků, postupy vždy 
vyžadují náročnější absorpční zařízení, za-
ručující co nejdelší dobu zdrže plynu v za-
řízení a jeho kontakt s roztokem. 

Žádný z postupů, které byly zveřejhěny 
patentními spisy, nebyl až dosud výslovně 
určen i k zneškodňování exhalátů s kyslič-
níky dusíku, vznikajících.(jako obtížný odlj 

pad po zpracování některých materiálů ra-
diochemického charakteru . Nejčastěji po-
užívané absorpční roztoky alkalických hyd-
roxidů nejsou příliš účinné a poskytují 
značná množství odpadu, který lze jen v 
ojedinělých případech dále využít. Účinněj-
ší a reaktivnější roztoky, jako např . hydro-
xid amonný nebo uhličitan amonný, jsou ve 
větším měřítku pro skrubrování nitrózních 
plynů jen málo vhodné; značná část amo-
niaku i kysličníku uhličitého odchází ob-
vykle s exhalátem. 

V nejaderné aplikaci byl však úspěšně ve 
velkoprůmyslové praxi aplikován vysoce ú-
činný elegantní manganistanový postup; ja-
ko vedlejší výrobek poskytuje postup dusič-
nan draselný. 

Dříve zmíněné nedostatky a vznik vedlej-
ších produktů nebo vznik pevných nebo ka-
palných odpadů odstraňuje postup podle vy-
nálezu. 

Podstatou vynálezu je zneškodňování ex-
halovaných kysličníků, dusíku, vznikajících 
při ni tračních a denitračních, zejména ra-
diochemických operacích, přičemž se plyn 
zbaví nejprve obsažených aerosolů s radio-
chemickým charakterem, z největší míry v 
stykovém zařízení kapalina-plyn v roztoku 
zředěné kyseliny dusičné, a výstupní směs 
kysličníku dusnatého s kysličníkem dusiči-
tým se absorpcí zreaguje s vodným rozto-
kem nebo suspenzí amonných solí vícesyt-
ných kyselin s disociační konstantou s řá-
dem 10 - í l až 10"7, při teplotě 50 až 80 °C. 

Postupem podle vynálezu se pracuje ob-
vykle tak, že složitá směs plynných kyslič-
níků dusíku proměnlivých koncentrací, spo-
lu s radioaktivními aerosoly a úletem po 
kalcinaci radioaktivních dusičnanů štěp-
ných prvků, obsahující eventuálně i plynný 
radioaktivní kysličník rutheničelý, zbaví se 
z větší míry pevných mikročástic několika-

stupňovým protiproudým skrubrováním ex-
halátu ve zředěné kyselině dusičné, s výho-
dou ve vysokoaktivním odpadním roztoku 
nitrátů, vedených ke zdroji denitrace jako 
materiál, a výstupní plyn se absorpcí ve vo-
dě převede na s t ředně aktivní kyselinu du-
sičnou, která se recykluje do stádia roz-
pouštění štčpných materiálů, a/nebo se 
vzniklý kysličník dusičitý absorbuje v kon-
centrovaném vodném roztoku nebo suspen-
zi šťovanu amonného, citranu amonného 
nebo vínanu amonného apod. při teplotách 
do 75 °C, přičemž vznikající dusíkaté slou-
čeniny se bezprostředně rozkládají na ele-
mentární dusík a vodu. Výstupní exhalát, 
který zvlášť u exhalátů, po přepracování vy-
soko vyhořelého jaderného paliva může ob-
sahovat ještě zbytkovou radioaktivitu kys-
ličníku rutheničelého 10GRuOi a/nebo 103RuO4, 
odvádí se přes koncový absorbér s alkalic-
kým roztokem, s výhodou s alkalizovaným 
roztokem manganistanu draselného, za vzni-
ku rutheničelanu alkalického, a/nebo se vý-
stupní exhalát .skrubruje roztokem hydroxi-
du a/nebo uhličitanu alkalického kolono-
vým skrubrem se zrnitou náplní slitiny zin-
ku s hliníkem, přičemž se úplně oddělí v 
pevném stavu kovové ruthenium nebo ne-
rozpustný hydroxid rutheničitý. 

Postup je dále osvětlen na několika pří-
kladech provedení, které však možnosti vy-
nálezu nijak neomezují a postup lze obmě-
nit nebo přizpůsobit potřebným podmínkám 
radioaktivního nebo i nejaderného využití 
vynálezu. 

P ř í k l a d 1 

Koncentráty vodných roztoků ni trátů štěp-
ných produktů, odpadající z regenerace vy-
hořelého jaderného paliva po II. extrakčním 
cyklu, s obsahem radioaktivity až 150 TBq/ 
/dm3, byly za řízených podmínek dočasně 
skladovány. 

Stabilizace vodného odpadu do manipulo-
vatelné pevné íázc se uskutečňuje denitra-
cí, odpařením k suchu a kalcinaci získané-
ho pevného podílu. 

Přitom vznikají emise obsahující kysličník 
dusičitý, kysličník dusnatý a určité podíly 
stržených radioaktivních látek. 

Emise vzniklá denitrací, s celkovou kon-
centrací 180 000 ppm kysličníků dusíku (vy-
jádřeno jako kysličník dusnatý), s vzájem-
ným obj. poměrem NO/NO2 = l , a s pevným 
úletem v množství asi 1,0 g/dm3, se zpraco-
vává skrubrováním v uzavřené baterii ejek-
torových kontaktorů, s nepřetržitou funkcí 
v recyklu. 

Plynná směs se kontaktuje v prvém stup-
ni protiproudně v roztoku vstupních radio-
aktivních koncentrátů v kyselině dusičné 
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proměnlivé koncentrace, které jsou dopra-
vovány clo stupně denitracc a kalcinace. Z 
plynné směsi se tak hrubě separuj í radio-
aktivní úlet a aerosoly s přibližným dekon-
taminačním faktorem 101; odcházející ex-
halát emise vykazoval zbytkovou radioakti-
vitu 12,1 MBq/cm3. Nitrózní plyny reagová-
ny dále absorpcí ve vodné suspenzi 10% 
šťavelanu amonného při pH 7,0 až 7,5/70 °C. 
Vodné prostředí se udržuje v stanoveném 
rozmezí pH průběžným dosycováním plyn-
ným amoniakem. Výstupní plynná směs, ob-
sahující již jen stopy kysličníků dusíku, 
kontaktuje SE clále s alkalickým roztokem 
manganistanu draselného s koncentrací n/ 
/10, při pH udržovaném v mczích 12,0 až 
12,5. Analýzou výstupních plynů zjištěna ra-
dioaktivita asi 5,5 /íBq/cm3 [počítáno na 
vrub 108RuO,t v mezích přípustné normy j a 
obsah kysličníků dusíku [vyjádřeno jako 
NO) 15 ppm. 

P ř í k 1 a d 2 

Exhaláty obsahující kysličníky dusíku, se 
silně kolísajícím složením a vzájemným po-
měrem kysličníku dusnatélio, kysličníku du-
sičitého a dalších příměsí, vzniklé ze stej-
ného zdroje jako v příkladu 1 (obsah NOx 
v mezích 500 ppm až 260 000 ppm a poměr 
NO2/NO v mezích 0,1 až 0,55, a obsah ra-
dioaktivních aerosolů a plynného kysliční-
ku rutheničelého v mezích 3,7 kBq/cm3 až 
3,7 MBq/cm3 j se zpracuje obdobným postu-
pem jako v příkladu 1. Dekontaminační fak-
tor při odstranění aerosolů 103 — 10'1. Vý-
stupní směs s kysličníky dusíku se zreaguje 
dále absorpcí ve vodném roztoku 5% cilra-
nu amonného při pH 7,5 až 9,5 a při teplo-
tách do 75 °C. 

Výstupní exhalát se clále kontaktuje v 
koncovém stupni s vodnou suspenzí hydra-
tovaného kysličníku manganičitého o celko-
vé koncentraci 10 hmot. %, při amoniakál-
ním pl-l 8,4. Vystupující exhalát při analýze 

10 
vykazoval průměrný obsah 9 ppm kysliční-
ka dusíku (jako NO) a sumární radioakti-
vitu 7,0 — 7,3 juBq/cm3. 

P ř í k l a d 3 

Exhalát NOx s obsahem 420 ppm NO, 5 % 
kyslíku, s proměnlivým obsahem dusíku a 
kysličníku uhličitého, částečně oxidován 
kontaktem se 70 až 50% kyselinou dusičnou 
při teplotě 65 až 60 °C. Poté exhalát se pří-
mo absorbuje v nasyceném roztoku vínanu 
amonného při teplotách do 65 °C a amonia-
kálním pH 7,1 až 8,0. Deficit pH vznikající 
reakcí se průběžně upravuje plynným amo-
niakem. Ve výstupním exhalátu nebyly ana-
lýzou indikovány ani stopy kysličníků dusí-
ku. 

P ř í k l a d 4 

Reálný plynný odpad obsahující kysliční-
ky dusíku, aerosoly radioaktivních kysliční-
ků alkalických kovti, kovů žíravýcli zemin 
a lanthanidů a plynný kysličník rutheniče-
lý, vzniká při denitraci vysokóaktivních ka-
palných odpadů po regeneraci vyhořelého 
jaderného paliva. Složení plynného odpadu 
podle analýzy je 33 obj. % CO2 45 obj. % 
NO2, 22 obj. % N2O; obsah radioaktivních 
složek činí průměrně 0,74 GBq/cm3. Odpadní 
emise skrubruje se v roztoku 4 M kyseliny 
dusičné s výsledným poklesem radioaktivi-
ty na 13,4 Bq/cm3. Plyn vystupující ze skrub-
ru absorbuje se v 2% roztoku šťovanu a-
monného při pH 6,9 až 7,8/70 °C. Výstupní 
exhalát s obsahem 5 ppm kysličníku dusna-
télio je uváděn do absorpční kolony, plněné 
granulovanou slitinou zinku s hliníkem, li-
bovolného slévacího poměru, jež je zkrápě-
na vodným roztokem 1% hydroxidu sodné-
ho v recyklu. Ve výstupním exhalátu nebyly 
analyticky prokázány kysličníky dusíku; vý-
stupní plyn vykazoval radioaktivitu nižší 
než 7,4 ,«Bq/cm3. 

P S E D M S T V Y N A L E Z U 

1. Způsob zneškodňování průmyslových 
exhalátů, obsahujících kysličníky dusíku 
(NOx), vznikajících v proměnlivém množ-
ství, proměnlivé sumární koncentraci a v 
různém poměru kysličníku dusnatého, kys-
ličníku dusičitého, s obsahem dalších toxic-
kých a/nebo radioaktivních příměsí, vyzna-
čený tím, že zneškodňovaný exhalát se nej-
dříve zbaví hrubě prachu a aerosolů ve vod-
ných roztocích kyseliny dusičné libovolné 
koncentrace, načež absorpcí zreaguje s vod-
ným roztokem amoniakalizované vícesytné 
kyseliny s disociační konstantou v mezích 
řádů 10 - '1 až 10~7, s výhodou s roztokem 
šťovanu, a/nebo citranu, a/nebo vínanu a-
monného, v koncentracích 2 hmot. % až na-

sycený roztok, za pl-l B,9 až 7,8 při teplo-
tách do 75 °C. 

2. Způsob podle bodu 1 vyznačený tím, že 
v exhalátu spolupřítomný radioaktivní kys-
ličník rutheničelý 106RuOd se absorbuje v 
roztoku manganistanu a/nebo mangananu 
alkalického při pH 10 až 14, a/nebo při pH 
8 až 9 ve vodné suspenzi hydratovaného 
kysličníku manganičitého. 

3. Způsob podle bodu 1 vyznačený tím, že 
se výsledný exhalát, obsahující ještě radio-
aktivní kysličník rutheničelý a stopy kys-
ličníku dusnatého, se absorbuje ve vodném 
roztoku alkalického hydroxidu za přítom-
nosti kovového zinku a/nebo hliníku. 

Severogra f i a , n. p . , závod 7, Most 


