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Dekont3minace_proyozních_zařízení_Jjadern^ch_elektráreni.

Jaromír Bár

V této přednášce jsou probrány hlavní složky a vlast-

nosti radioaktivní kontaminace /RK/, způsoby dekontamina-

ce a receptury dekontaminsčních roztoků /DR/ k dekontami-

naci provozních zařízení jaderných elektráren /JE/, zvláš-

tě JE s vodně-vodními energetickými reaktory /VVER/.

Radioaktivní kontaminace /RK/ jsou rozptýlené radio-

aktivní látky potenciálně nebo bezprostředně ohrožující

člověka. Nemá-li člověk bezprostřední styk s RK, ale je-

-li v dosahu jaderného záření, které je z RK vysíláno,tj.

záření alfa, beta a gama, ohrožuje RK člověka vnějším oza-

řováním. Pro toto vnější ozařování jsou stanoveny maxi-

mální přípustné expozice záření. Vnikne-li RK do organis-

mu, ohrožuje člověka daleko nebezpečněji svou radiotoxi-

citoz, způsobenou rovněž zářením. Naproti tomu je třeba

si uvědomit, že RK svým zářením nemůže vytvořit radioak-

tivitu v neradioaktivních látkách, která by byla schop-

na ohrozit člověka. Tuto schopnost indukovat radioakti-

vitu má neutronové záření, které působí v aktivní zo'ně

jaderného reaktoru. Radioaktivita RK, která ohrožuje člo-

věka, nemůže být odstraněna. RK však lze zneškodnit tím,

že ji odstraníme z míst, kde ohrožuje člověka na místa,

odkud jej ohrožovat nemůže, nebo kde je toto nebezpečí

podstatně sníženo. A dekontaminace - to je zneškodňování

RK tímto způsobem. Abychom mohli účinně přemisťovat RK z

kontaminovaných objektů, musíme si pomáhat chemickými či-

nidly, elektrochemickými, fyzikálně-chemickými a koloidné



chemickými procesy. Přesto obvykle nelze odstranit RK z
kontaminovaného povrchu nebo z kapaliny zcela a bezezbyt-
ku. Cílem dekontaminace je proto snížit stupeň RK pod nej-
vyšší přípustnou mez, danou předpisy a normami tak, aby
zbytková RIC člověka prakticky neohrožovala.

Cílem této přednášky je seznámit se se složkami a
vlastnostmi RK, a se způsoby dekontaminace a recepturami
dekontaminačních roztoki"1 /I)R/, které lze použít k dekonta-
minaci provozních zařízení JE, zvláště JE s VVER.

Jsou totradioaktivní korozní produkty, štěpné pro-

dukty /oP/ uranu či plutonia, jaderné palivo a v JE s

rychlým reaktorem /RJR/ též radioaktivní sodík.

2.1. Radioaktivní korozní produkty.

Jedná se o běžné produkty koroze materiálů primár-
ního teplonosného okruhu, které se staly radioaktivními
při průchodu aktivní zónou jaderného reaktoru. Jde o
kysličníky Fe, s příměsemi kysličníků Cr, Ni a jiných
složek ocelí, ve formě Fe-,0., FeCr-O., NiFeO,, MiCrpC.,
podle některých autorů též Fe^O^, jiní jeho přítomnost
popírají. V makrokoncentracích těchto látek jsou též
přítomna stopová množství radioaktivních nuklidů, z nichž
nejdůležitější jsou uvedeny v tabulce 1.

Z tabulky 1. je zřejmé, že radioaktivní produkty ko-
roze obsahují nuklidy podléhající jaderným přeměnám beta
-, beta + a přeměně vvvolare pohlcením elektronu z vrstvy
X, tož vše může být doprovázeno emisí záření gama.

Ve vodě primárního okruhu JE s VVEíi vyrobeného z vy-
socelegované oceli bvly zjištěny úhrnné hmotnostní koncen-
trace rozpuštěné i nerozpuštěné složky těchto prvků: Fe -
10 ; Cr, ípn, Co, Ni - 10 /L 6/. Ve vodě primárního o-
kruhu novovoroněžské JE s VVER bylyzjištěny objemové
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Tab. č. 1: Nejdůležitější radioaktivní nuklidy obsažené
v korozních produktech primárního okruhu ja-
• děrné elektrárny s VVER*

Značka
prvku

X

Cr
¥n
Fe
Co
Co
Zr
N b

Protonové
číslo

Z

24
25
26
27
27
40
41

Kukleonové
číslo

A

51
54
59
58
60
95
95

Poločas
jaderné
přeměny

T

28 dnů
291 dnů
45 dnů
71 dnů
5,31et
65 dnů
35 dnů

Typ přeměny a
druh záření

K,beta+, gama
K, gama

beta-,gama
X,beta+,gama

beta-,gama
beta-, gama
beta-,gama

aktivity: 6CCo - 103 Bq/1, t j . 10~7 Ci/l a 5 9 Fe - 102

Bq/1, t j . 1C~8 Ci/1 /L 7/. Na trubkách PG se ukládala
plošná aktivita řádově 10 7 " 8 Bq, t j . 1O" 3" 2 Ci na m2 nu-
klidůt 5 4řín, 6 0Co; a 1O6 Bq, t j . 10"4 Ci na m2 n úklidů:

Zr; V blízkosti armatur v okruhu vyvíječů* Cr, a
p-̂ ry dosahovala expoziční rychlost hodnoty 1 Rem/h /L 8/.
Na povrchu PC- JE SIENKE ve Francii byla zjištěna expozi-
ční rychlost 1,1 Rem/h. Přitom vstupní komora tělesového
PG vykazovala expoziční rychlost u trubkovnice 1,1 - 2,0
Rem/h 3 u rozdělovači přepážky 0,35 - 1,2 Rem/h. Ve výs-
tupní komoře tělesového TO byla zjištěna expoziční rych-
lost 0,4 - 0,6 Rem/h u trubkovnice a 0,3 Rem/h u přepáž-
ky /L 9/. Pro srovnání lze uvést, že nejvyšší přípustná
expozice ionizujícího záření pro pracovníky se zářením
je podle platných zákonů /L 13/'» 3 Rem za čtvrtletí,nej-
výš věak 5 Rem za rok, a pro ostatní obyvatelstvo: 0,5
Rem za rok. >'utno poznamenat, že podle sous ta w SI se ex-
pozice vyjadřuje v Coulombech/kg a expoziční rychlost v
Amperech na kg.
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V JE s VVER bývá RK způsobená radioaktivními produkty

koroze často nejdůležitější složkou RK. Při větších netěs-

nostech palivových článků může však jejich aktivita být

překonána aktivitou oP U Si Pu.

2.2* RK způsobená ŠP U a Pu

Při poruše těsnosti palivových článků pronikají do
primárního okruhu vysoce radioaktivní a vysoce nebezpečné
ŠP U nebo Pu, a v některých případech i jaderné palivo.
Směs 5ľ U a Pu obsahuje asi 250 radioaktivních nuklidů,
patřících asi k 35-tí chemickým prvkům ze středu periodic-
ké soustavy^ počínaje zinkem /Z = 30/ a konče padoliniem
/2 = 64/ ve skupině lantanoidů. Nejdůležitější ŠP U a Pu
jsou uvedeny v tabulce č. 2.

2 tab* č. 2 je zřejmé, že všechny tyto oP jsou zářiči
beta - a níkteré z nich též zářiči gama. Nejdelší poločas
jaderné přeměny mají: J /Cs - 33 let a ^uSr - 20 let. ̂ uSr
je biologicky nejnebezpečnějším nuklidem směsi ŠP, r.eboí.
při vniknutí do organismu se zapojí do krystalové mřížky
látek obsažených v kostech, kde nahradí vápník, s nímž je
chemicky příbuzné. Odtud pak tento radioaktivní nuklid mů-
že přímo ozařovat kostní dřeň a orgénv krvetvorby, což
jsou vůči jadernému záření nejchoulostivější orgány těla.

Vnitřní povrchy primárních okruhů, kontaminované ne-
jen radioaktivními produkty koroze, ale též směsí oP, mo-
hou vykazovat plošnou aktivitu 10 13q, tj. 10 Ci/m
/L 10/. N a p o v r c h u J E a VVER Lingen, v němž byla RK způ-
soben-i též oV, byla naměřena expoziční rychlost 1 - 2 8
Rem/h /L 9/. Teoretický výpočet /L 12/ exp. rychlostí ve
vnitřním prostoru primární části PG JE s 7VER 440 ukazu-
je, že v čase 0 po odatavení reaktoru bude tam exp. rych-
lost 87 Rem/h, po jednom dni - 23, po pěti dnech - 5, po
1C dnech - 4 a po 90ti dnech 4 Rem/h.



- 82 -

Tab. č. 2: Nejdůležitější radioaktivní nuklidy směsi štěp-

ných produktů uranu a plutonia.

značka
prvku

X

Sr
Gť
Y
Zr
N b

Tc
Ru
Ru
Te
Te
I
ds
L.3

Ce
Ce
Pr
M d

Pm

Protonové
číslo

r?
Ĺ,

38
38
39
40
41
43
•14
44
52
52
53
55
56
58
58
59
60
61

Kukleonové
číslo

A

89
90
91
95
95
99
103
106
127 m
129 m

131
137
140
141
144
143
147
147

Poločas
jaderné
přeměny

T

54
20
61

b5
35

2.1C5

40
1

115
34
8

33
13
33
282

14
12

2,6

dny
let

dn4

dnů
dnů

let
dnů

rok
dnů

dnů
dnů

let
dnů

dnů

dnů
dnů

dnů
let

Typ přeměny
a

druh záření

beta-

beta-

beta-

beta-,£3ma

beta-,gama

beta-

be ta-

beta-

beta-, gama

be ta-,gama

be ta-,gama

beta-,gama

beta-,gama

be ta-,gama

beta-,gama

beta-

b e ta-, gaiTia

beta-

Stopová množství Sr se adsorbují v povrchovém koroz-

nírr filmu vnitřních povrchů PG a prostupují jím obvykle až

na povrch kovu. líromě toho jsou obsažena v částečkách ja-

derného paliva a sekundárně se na nich rovněž adsobují.

5 F jsou nejnebezpečnější složkou RK a v některých přípa-

dech se mohou stčt i jeho hlavní složkou co čo aktivity,

zvláště tehdy, dojde-li k větší netěsnosti palivových

článků.
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2.3. Jaderné palivo.

Bývá obvykle ve f orně U0o nebo též Pu0o. Tři to uran
přítomný ve formě U02 bývá obohacen nuklidem -"U na 1C &
hmotnosti /oproti 0,7% v přírodní směsi nuklidů U/, Polo-
čas přeměny alfa 2 3 5 U je 7.108 let, satímco poločss 2 3 8 U

n

tvořícího zbytek obsahu uranu je 4,5.10 let. PuO2 obsa-

huje nuklid 2 3 9Pu o poločasu přeměny alfa 2,4»1O4 let. Ty-

to zářiče alfa nejsou ve vzdálenosti větší než 10-20 cm

nebezpečné z hlediska vnějšího ozáření. Nebezpečné mohou

být až při proniknutí do organismu. Zvláště plutonium má

obrovskou radiotoxicitu a je snad nejnebezpečnějším jedemvůbec. Už 1 /Ug je smrtelnou dávkou pro člověka.

Dojde-li k většímu poškození palivových Článků, přej-
de jaderné palivo do okruhu ve formě prachu, drti, kousků
i větších úlomků, které vždy obsahují též ŠP a při konta-
minaci je nutno v první řadě věechnv tyto formy rozpustit.
K tomu je nutno použít speciální DB, které obvykle nejsou
dosti účinné na ostatní složky RK, takže se musíme uchýlit

k dvojetapovému, případně i víceetapovému způsobu dekon-
taminace, což celý dekontaminační proces komplikuje. Z
hlediska radioaktivity má jaderné palivo nejmenší podíl
ze všech složek RK na vnčjším ozařování osob.

2.4. RK způsobená radioaktivním sodíkem.

Na /15 hodin/ přichází v úvahu při kontaminaci pri-
márních okruhů JE s RGR. Ke kontaminaci vnitřních povrchů
PG zpravidla nedochází, nebol tento typ JE má mezi primár-
ním okruhem a PG ještě mezivýměník a sekundární sodíkov;/
okruh o vyšším tlaku kapalného sodíku nežli je v primár-
ním okruhu. Objemová aktivita sodíku v primáru je řádově
až 10 1 2 Bq, tj. až 10 2 Ci na litr. Tato aktivita je způso-
bena téměř výhradně sodíkem Na a pouze malý její podíl
mohou tvořit radioaktivní produkty koroze, pokud nedošlo
k porušení těsnosti palivových článků. Radioaktivita Na
vymře prakticky asi za týden. Po této době nabudou na výz-
namu ostatní složky RK, pokud jsou v sodíku přítomny.
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3.

jediného

Míme-li v čase t =0 určité množství radionulidu o po-
čáteční aktivitě a a o poločasu jaderné přeměny T, pak po
uplynutí doby t část tohoto nuklídu podlehne jaderné pře-
měně a aktivita a_ zbylého množství tohoto nuklidu je dána
známým exponenciálním Vztahem:

Bohužel, při RK a dekontaminaci se zřídka setkáváme s

RK způsobenou jediným nuklidem.

ř^me-li určité množství směsi Šľ, které v čase t = 0

opustilo aktivní zónu reaktoru, pak pokles jejich úhrnné

aktivity je dán empiricky zjištěným exponenciálním vztahem:

a2/al = /W** 1' 2 / 3 l 2 /

kde a 1 (a 2 jsou aktivity zbylé v časech t^,tp z téhož pů-

vodního množství směsi ŠF. Vztah /3.2/ lze s výhodou gra-

ficky znázornit, převedeme-li jej na logaritmický tvar:

log /ap/a,/ = -1,2 . log /tp/t,/ /3.3/

takže dostaneme lineární nomogram, a použijeme-li obou-

stranně logaritmickou sít, můžeme z něho pohodlně odečí-

tat přímo hodnoty zlomků a?/ 3! P r o ti "t2//'tl*

Podle formálně stejného zákona klesá expoziční rych-

lost měřená v určité vzdálenosti od určitého množství ŠP.

V některých případech lze vztahy /3.2/ i /3.1/ aplikovat i

na celkové RK obsahující i jiné složky, jejich souhlas se

skutečností bývá však v těchto případech ještě méně přesný.

4. Zgůsob.y__dekontaminace_grcyozních z.2řízení_JE.

4.1. JE s VVER čili tzv. PWR /Pressure Water Reactors/

Tlakovodní reaktory se zpravidla dekontaminují vodný-
mi DR za určité teploty, přitom DR může být bud" v klidu
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nebo může bát v pohybu,tj. může cirkulovat v uzavřeném o-
kruhu, který nazveme dekontaminačním okruhem /DO/. Protože
PG mé dva prostory - vyhřívací a parovodní - nazveme DO
procházející vyhřívacím prostorem primárním DO, tj. DO I,
3 DC procházející parovodním prostorem sekundárním DO, tj.
DO II, Součásti DO I nemůže být reaktor a je žádoucí, aby
i ostatní součásti příslušného okruhu byly od dekontamino-
vaného PG izolovány. Součástí každého DO PG jej příslušný
prostor PG, čerpadle, vyrovnávací nádrž a napojení na pří-
vod DR ze zásobní nádrže. Chemické složení - receptura DR
jakož i teplota a doba dekontaminace příslušným DR se vo-
lí podle:

- materiálu, z něhož je PG vyroben, a podle hodnoty úbytku
materiálu, který bude dekontaminací způsoben

- dekontaminačních a korozních laboratorních zkoušek se
vzorky materiálu PG zamořených modelovým a nakonec i
skutečnou ZK daného PG

- dostupností potřebných materiálů, chemikálií a zařízení
nezbytných k dekontaminaci PG

- finančních nákladů na
- materiály, chemikálie a zařízení k dekontaminaci PG

- likvidaci radioaktivních odpadů /ty mohou být značné
3 mohou dokonce v rozhodující míře ovlivnit volbu ce-
lého způsobu dekontaminace/

- případně i na jiné položky

Ayres /L 2/ rozděluje DR k dekontaminaci okruhů na JE
do čtyř kategorií, z rdchž ma.ií praktický význam pro nás
pouze tři:
I. DR r a základě kyseliny šlavplová a peroxidu vodíku.

Používají se zpravidla při první dekontaninuční operaci
v případě, že došlo ke kontaminaci jaderným palivem při
poškození palivových článků. V procesu AF-OX se též po-
užívá peroxid vodíku bezprostředně po použití roztoku
kyseliny štavelové bez mezivýplachu vodou, takže vznik-
ne v PG roztok této kategorie. Jaderné palivo se těmito

-fti
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DR rozpouští. ICromě toho odstraňují tyto DR ochrannou

oxidovou vrstvu a nánosy z povrchi uhlíkatých ocelí, a

jsou-li použity současně s fluoridy, i nánosy z povrchů

• "•• nerez ocelí, zvláště u VVER sovětských typů.

II. DR alkalické oxidační, např. roztoky alkalického per-

manganátu, tj. tzv. roztoky AF, které se používají pro

běžnou přípravu povrchů nerez ocelí, pro snadnější od-

straňování povrchové vrstvy a nánosů před následujícím

použitím kvselých DR III. kategorie. X těmto DR lze

též řadit oxidační alkalický roztok dusičnanu sodného

doporučovaný dnes /L 14/ k dekontaminaci sekundárních

okruhů JE s VVER 440.

III. DR kyselé se používají k dekontaminaci a odstraňova-

ní povrchových vrstev a nánosů z povrchů uhlíkatých o-

celí a hliníku, nebo ke druhé dekontaminacni operaci

po použití roztoků alkalických II. kategorie při dekon-

taminaci a oc?straňovdní povrchové vrstvy a nánosů u ne-

rez ocelí.

Receptury nejdůležitějších DR jsou uvedeny v litera-

ruře /L 1, L 2, L 3» L 14/. Příklady receptur pro JE s

VVER /PWR/ jsou uvedeny v tab. ô. 3.

Podle platných předpisů /L 14/ se doporučují k dekon-

taminaci PG a okruhů JE s VVER sovětských typů tyto způsoby;

- Dekontaminaci trubek pro přestup tepla a vnitřních povr-

chů PG lze uskutečnit mnohonásobnou cirkulací vodného

roztoku v příslušném okruhu. K dekontaminaci sekundární-

ho okruhu lze použít dvou vodných DR:

- oicysličovacího, o obsahu 1C g NaOK + 5 g HNCK na litr

- redukčního, o obsahu bu3 30 g kys. é tavelové + 10 g

PNC-., nebo 1C g. kys. šlavelové, nebo 10 g kys. ci-

trónové na litr.

Tolerance hodnot koncentrace je + 20 %. Teplota DR je

70 - ICO °C při cirkulaci po dobu do 10 h. pro 1 operaci.
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Tab. č. 3: Příklady některých významných receptur dekontami-
nočních roztoků pro okruhy JE s VVER /PWR/.

Kat.

I.

II.

III.

Zkratka
DR
či lit.

CPC

AP-OX-II
dodatek

/L 14/
oxidační

AP z
AP-OX-I

AP z
AP-OX-II

/L 14/
l.redukč,

Komponenty DR
a jiné údaje

štovan dvojamonný
citran dvojamonný
peroxič vodíku 30%
pH

peroxid vodíku 30%
kvs. štavelová

NaOP

NaOH

KOH
TCFnO,4

kys. štavelová

/L 14/ kys. štavelová
2.redukční

/L 14/ kys. citrónová
3.redukční

CX z
AP-OX-I

OX z
AP-OX-II
ACE

Citrox

Sul

kys. štavelová

kys. štavelová

citran dvojamonný
komplexon III
monoŕeryltiomočovina

kys. štavelová
citran dvojaminný
dietyltiomočovina
Fe /í!O3/3 . 9 HpO

Kone.

/pH/

50
38
35
/4,/

1
zbytky

10
5

20
5

50
5

30
10

10

10

5

12

100
0,
4i

25
50
1
2

kys. sulfaminová 90
+ inhibitor, např.:
monofenyltiomočovina 4,
/n. dietyltiorr.očovina/ 3,

,4
,5

5
0

Doba
/hod/

1-4

0,5

do 10

2

2

do 10

do 10

do 10

2

2

1-4

1-4

1-4

TeDlota
rc/

95

90

70-100

90

90

70-100

70-100

70-100

90

85

85

45-80
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- Dekontaminaci vnějších povrchů PG lze provést omýváním
za použití vodného dekontaminacního roztoku obsahující-
ho 10 g kys* citrónové + 8 mg konc. NK-OH na litr, při
teplotě DR 80 - 90 °C, po dobu 1 - 2 hod. Dekontamino-
vané povrchy pak nutno omýt vodným DR obsahujícím inhi-
bitor koroze - dusitá sodný v koncentraci 1 g na litr.
/Pozn.: dusitan sodný = nitrit sodíku a nikoliv nitrid,
jak je nesprávně uvedeno v překladu Instrukcí - L 14/.

Po dohodě, s výrobcem lze užít k dekontaminaci pro-
vozních zařízení JE s VVER i jiných DR /L 14/. Např. na
finské JE zakoupené v SSSR, typu WER 440 bylo použito
/L 15/ k dekontaminaci primárního okruhu dvojfázového sys-
tému dekontaminace AP-OX, tj. vodnými roztoky v tomto po-
řadí /koncentrace jsou uvedeny v hmotnostech Činidel v g
na litr DR/:

1. 20 g NaOP + 5 E KJ'nO4, 2hod.
2- voda, 1 hod.
3. 5 g kys. štavelové, 2 hod.
4. voda, 0,5 hod.

5. dtto
Všechny roztoky i voda měly teplotu 5?0 °C. Pokles kon-

taminace na oběžném kole čerpadel byl z 1,5-3 R/h na 15-
-50 mR/h, ve slepých místech zůstalo ož 2CO-5CO mR/h. 3e
ztrátovými časy trvala dekontaminace 10 hodin*

X dekontaminaci sekundárního okruhu byl opět použi
systém AP-CX s tímto postupem:

1. 50 g XOH + 5 e kMnO4, 2 hod.
2. voda, 0,5 hod.
3. 12 g kys. štavelové, 2 hod.

4. voda,0,5 hod.

5. 50 g KOK + 5 g KMn04, 2 hod.

6. voda, 0,5 hod.
7. 12 g kys. šíavelové, 2 hod.

8. 1 g H 20 2, 0,5 hod.
ý. voda, 0,5 hod.

1C. dtto

Roztoky i voda měly teplotu 90 °C.



Odpady po dekontaminaci bvly zpracovány talc, že k 10
objemům 60°C teplého DR s obsahem 12 g/l kys. štavelové se
přidal 1 objem 60% KNO^ a za pohybu kapaliny ještě 7 obj.
použitého alkalického roztoku KMnO.. Po usazení se vyče-
řený roztok odpařil. Srážení proběhlo podle reakce:

.+ — s

5 CDOľ~ + MnOľ + 8 H »• Mn + 4 H~0 + 10 COÓ

Cena dekontaminace dvou FG byla 100 C00 US dol. /L15/.
Přehled zkušeností s různými metodami a technikou de-

kontaminace provozních zařízení JE s VVER je-uveden v L 16.

4.2. JE s rychlými .sodíkovými reaktory /RoR/.

Sodíkový okruh kontaminovaný radioaktivním sodíkem lze

dekontaminovat neradioaktivním nebo máloradioaktivním so-

díkem. Radioaktivní látky sé zachycují v chladné jímce za-

pojené do okruhu. Radioaktivita sodíku způsobená nuklidem
4Na /15 h/ vymře asi z-i týden. PG a okruhy JE s RSR lze

též dekontaminovat vodnými DR, v tom případě je však nutno

nejdřív vyprázdnit kapalný sodík z PG a nahradit jej dusí-

kem či argonem. Potom proháníme přes PG směs vodní páry a

dusíku v objemovém poměru 1 : 1 , zahřátou na 150°G, až vy-

mizí akustické a tepelné efekty svědčící o reakci sodíku

s vodou. Potom se PG a okruh promyje demineralizovanou vo-

dou a může se započít s dekontaminací vodnými DR. Je samo-

zřejmé, že zbytky chemikálií musí být po dekontaminaci

řádně vymyty vodou a PG i celý sodíkový okruh řádně vysušen.
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