
Dekontaminace provozních zařízení jaderných elektráren roz-

Jaromír Bár

ýp*. pvo>.ilémem p*i dekontaminaci provozních zaříze-

ní áaů«řr-:*ch elektráren f JE/ je likvidace značných objemů

vodních di3per-zí radioaktivní ih o Spadů, které vznikají při

<le*on%am5.naci. Zařízení JE n s i.pi-acovSní těchto odpadů je

&&eto tifeQta;-: zpracovat v rwc:celině krátké době. Proto je

fhočné hledat tikové zpiieoby de^ontsminace provozních pro-

vozních zařízení JS, ̂ teré by umořnily minimalizaci objemů

těžko zpracovatelných 'capalných radioaktivních odpadů. Jed-

nou z cest takové minimalizace je poû i-tí dekontaminsěních

roztoka a emulzí vytvořených na základě chlorovaných uhlo-

vodíkových rozpouštgiel, svláště tetrachl.oretylénu, případ-

ně trichloretylénu. Vývoj tohoto nového způsobu dekontami-

nace nepřekročil z?.tím stádium laboratorních ^perimcntů.

Je však žádoucí srazit se jej dále rozvíjet, .iby mohl být

co nejdříve uplatněn v praxi provozu JE.

Podstatou tc.-hoto způsobu dekontaminace j\i:

1. dekortaminace roztokem či emulzí obsahující

1.1. základní chlorované uhlovodíkové rozpoušt" dlo tetra-

chloretylén či trichloretylén

1.2. účinné če'rontaminační Činidlo, n *př. konc. :.eb(3 dýmá

vá HNO-j, 'ilvntron E, tj. etyx'sodná sul EDTA

1.3. látkv vytvářející z rozpouštědla ad 1.1 a dt kontami-

načníhc činidla ad 1.2 bu?. roztc \ /n3př. butanol/,*

nebo emulzi /např. leys, olejová, trietanolann.r-, sa-

ponátový emulgátor - např. óynferol AH extra
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2. po dekontaminaci rozdělení použitého radioaktivně zamo-

řeného roztoka či emulze, např. okyselením nebo přidá-

ním malého objemu vody, s následujícím stáním za vytvo-

rení dvou fází, tj. fáze

2.1. organického rozpouštědla o značném objemu a nepatrném

obsahu radioaktivních látek

2.2. vodné o velmi malém objemu obsahujícím však téměř

veškerou radioaktivitu

3. dekontaminace obou fází, tj.

3.1. zpracovaní velmi malého objemu vodných disperzí radio-

aktivních látek se provede jako v běžném případě zpra-

cování obvyklých vodných kapalných radioaktivních odpadů

3.2. zpracovaní fáze organického rozpouštědla se provede

podle tohoto schématu:

3.2.1.extrakcí radioaktivních látek do malého objemu při-

dané vodné fáze, např. do vodného roztoku Syntronu B

apod.; není-li žádoucí další zvětšování objemu vod-

ných disper2í radioaktivních odpadů touto operací,

maže tato extrakce 3.2*1 zcela odpadnout

3.2.2.v každém případě je však vhodné dekontaminovat fázi

organického rozpouštědla sorpční filtrací přes vrst-

vu silikapelu nebo práškové křemeliny

3.2.3.vvjímečně, pokud by nestačily operace 3.2.2, případ-

ně ani 3.2.1. kdostatečné dekontaminaci org. rozpou-

štědla, lze použít též destilaci, kteří je snadná a

ekonomická, nebol za varu je měrné výperné teplo te-

trachloretylenu llx menší než měrné výparné teplo vo-

dy za varu, podobně je měrné výparné teplo za varu

trichloretylénu y,5x menší.

4. použití dekontaminovaného or", rozpouštědla k přípravě
dekontaminačr.ích roztoků a emulzí při následujících de-
kontaminacích provozních zařízení JE, tj. zajištění stá-
lé cirkulace org. rozpouštědla vč. jeho přechodného u-
skladnění ío sudů či zásobníku určených výhradně k tomo-
to"účelu
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5. konečná likvidace použitého a dekontaminovaného organic-
kého rozpouštědla, které snad ani nebude nutná; pokud by
byla nutná, lze ji uskutečnit tímto způsobem:

5.1. spálením některým z těchto způsobů
5.1.1.bu3 smísením s minimálním objemem líhu, který zaručí

hořlavost kapalné směsi
5.1.2.nebo v plameni napr. zemního plynu
5.1.3.nebo ve spalovně radioaktivních odpadů

5.2. s následující sorpční filtrací spalných produktů přes
speciálně impregnované aktivní uhlí za účelem zachy-
cení fodgenu vznikajícího termolýzou clor. uhlovodíků

5.3» s následujícím míšením očištěných plynných spalin s
mnohonásobným přebvtkem čistého vzduchu tak, aby měr-
ná aktivita /radioaktivita/ výsledné plynné směsi do-
volila její

5.4. konečné rozptýlení v atmosféře vysokým komínem JE za
příznivých povětrnostních podmínek

6. Příklady laboratorně vyzkoušených dekontaminačních roz-

toků a emulzí připravených na základě chlorovaných uhlo-

vodíkových rozpouštědel:

6.1. trichloretylénové nehořlavé roztoky dle L,ára aj. obsa-

hující:

6.1.1. 10C0 ml trichloretylénu

6.1.2. ICO ml n-butanolu
6' 1 # 3* MC3 65%ní v množství

6.1.3.1. bu5 1,4 ml, tj. 2 g
6.1.3.2. nebo 2,1 ml, tj. 3 g + 10 p saponátového emulgátc-

ru Slovasol 0

6.2. tetrachloetylénov?* emulze podle ing. Ivana Zlesáka,
Děř.ín, o složení:

6.2.1. 800 g tetrachloretylénu

6.2.2. 60 g o.yntronu B, tj. 30 %ní vodný roztok, obsa-

hující 18 g Syntronu b a 42 g vody
6.2.3. 12 z saponátový emulgátor AK extra, obsahující

36 g tuhé látky a 36 g vody
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6.2.4* 16 g trietanolaminu
6.2.5» 10 g kys. olejové nebo benzinového mýdla Cleift,

výrobek Severočeských tukových závodů, tech.
produkt obsahující kys. olejovou a její sod-
né a draselné mýdlo

958 g celkem, z toho 78 g vody.

7, Pri provozu s chlorovanými uhlovodíky nutno respektovat

příslušné bezpečnostní normy a předpisy, dosažitelné v

chemických čistírnách oděvů a v odmašťovacích stanicích

strojírenských závodů.

Vdechování par těchto látek je při delSí expozici zdraví

škodlivé. Osoby s nemocnými játry a ledvinami, včetně

alkoholiků, s těmito látkami vůbec nesmějí pracovat.
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