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ANOTACE
V této knize je vyložena problematika kontaminace radioaktivními látkami a fy-

zikálně chemické základy dekontaminace v rozsahu nutném k pochopení principů speciál-

ních případů dekontaminace, která je hlavním předmětem této publikace. Zvláštní po-

zornost je věnována dekontaminaci provozních zařízení jaderných elektráren s vodně

vodními energetickými reaktory /WER/ a dekontaminaci zařízení radiochemickych a ra-

diologických laboratoří při běžném provozu, po haváriích a při likvidaci jaderných

zařízení. Je popsána též dekontaminace oděvů, prádla, ochranných pomůcek, místností,

budov, terénu, vody a pozornost je věnována i zpracování radioaktivních odpadů.

Stručně je pojednáno o dekontaminaci objektů, které jsou aktuální dnes v ČSSR. Kni-

ha je určena především pracovníkům jaderných elektráren, radiochemickych laboratoří

a laboratoří oddělení nukleární medicíny. Je užitečná pro pracovníky uranového prů-

myslu, technické pracovníky armády, civilní obrany a jiných složek ozbrojených sil,

jakož i pro aspiranty a studenty chemických a jaderných specializací vysokých

i středních odborných škol.



SEZNAM ZKRATEK, SYMBOLŮ A VELIČIN

AC dekontaminační roztok s citranem dvojamonným

ACE dekontaminační roztok AC s přídavkem EDTA

ANO akutní nemoc z ozáření

AP dekontaminační roztok alkalického permanganátu

AP-AC, APAC dvojetapový proces dekontaminace za použití

roztoků AP a AC

dvojetapový proces dekontaminace za použití roztoků AP a ACE

dvojetapový proces dekontaminace za použití roztoků AP a 0X

automobil rozstřlkovací na podvozku PV3S

označeni první československé JE v Jaslovských Bohunicích, s plynným C0-

jakc nosičem tepla a těžkou vodou jako moderátorem

APACE

APOX

ARS-12-M

A-l

BOR-60 sovětský rychlý experimentální reaktor o výkonu 60 MW /elektrických/

BWR varný vodní reaktor /boiling water reactor/

Can-Decon způsob dekontaminace okruhů JE dekontaminačními činidly v nízkých

koncentracích /pod 0,1%/, regenerovanými na ionexech, se záchytem kon-

taminantů na ionexech

CE dekontaminační roztok obsahující kyselinu citrónovou a EDTA

Citrox dekontaminační roztok obsahující kyselinu citrónovou, štavelovou aj.

komponenty

Citrox E dekontaminační roztok Citrox s přídavkem EDTA

CNS centrální nervový systém

ČDO částečná dekontaminace osob

DFR rychlý reaktor v Dounreay ve Velké Británii

DS dekontaminační středisko

DTPA dietyléntriamin pentaoctová kyselina

DÚ dekontaminační účinnost

EBO jaderná elektrárna Jaslovské Bohunice

EDTA kyselina etyléndiamintetraoctová

GCA dekontaminační roztok obsahující kyselinu glukonovou a citrónovou

GIT gastroitestinální systém

HCČ hlavní cirkulační čerpadlo

US hospodářská smlouva

JE jaderná elektrárna

JEDU jaderná elektrárna Dukovany

LOMÍ metoda dekontaminace povrchů kovů roztoky iontů kovů v nižším oxidačním

stavu

MÚDO místo úplné dekontaminace osob

NAO nízkoaktivní odpady

NI objem plynu v litrech, v normálních podmínkách teploty a tlaku

NP dekontaminační roztok obsahující HNO, + KMnO.



OPC dekontaminační roztok obsahující štavelan dvojamonný, citran dvoj-

amonný a H^O.

OP-7 sovětský neionogenní saponátový přípravek

OX dekontaminační roztok kyseliny štavelové

PEC rychlý sodíkový reaktor v USA

PG parní generátor

PJV produkty jaderného výbuchu

PWR tlakovodní reaktor /pressure water reactor/

pH záporně vzatý dekadický logaritmus koncentrace iontů H +

RA radioaktivní

RAO radioaktivní odpady

RBMK sovětský /varný/ reaktor s grafitovým moderátorem a lehkou vodou

RSR rychlý sodíkový reaktor

SAO stredne aktivní odpady

SB-3O typ československého sušiče oděvů

SOV speciální očista vod

Sul dekontaminační roztok kyseliny sulfaminové

sšp směs štěpných produktů

TB-25 typ československého stroje na chemické čištění oděvů benzinem

Tok tkáně a orgány

TZ-74 pojízdné zařízení k dekontaminaci terénu, techniky a strojních částí,

na podvozku Tatra 148

ÚDO úplná dekontaminace osob

VAO vysoce aktivní odpady

VVER vodně-vodní energetický reaktor /s vodou jako moderátorem a s toutéž

vodou jako chladivém/

V 1 označení první československé JE s VVER v Jaslovských Bohunicích
X atom chemického prvku, chemický prvek obecně
í hm., % hmotnostní koncentrace uváděná v procentickém podílu

% obj. objemová koncentrace uváděné v procentickém podílu

Symbol Název veličiny

1 účinnost inhibice koroze

A přeměnová konstanta

T střední doba života

ag směrná hodnota plošné aktivity

A proud elektrický

A aktivita

Ad plošná aktivita vzorku po dekontaminaci

Ao objemová aktivita vzorku po kontaminaci

Aos měrná aktivita radioaktivního prachu

Ap plošná aktivita vzorku po kontaminaci

Aps plošná aktivita vzorku po kontaminaci za sucha

Jednotka

-1

-2

1

1 s

1 s

1 Bq.m

1 A

1 Bq

1 Bq.m"2

1 Bq.m"3

1 Bq.kg"3

1 Bq.m

1 Bq.m"2
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Symbol Název veličiny Jednotka

D dávka ionizujícího zářeníf též absorbovaná 1 Gy

dávka

D* dávkový příkon zdroje; dávkový příkon 1 Gy.s

D dekontaminační faktor 1

Di Tompkinsův dekontaminační index 1

DŮ dekontaminační účinnost 1; /%/

d tlouštka filmu na dekontaminovaném povrchu 1 m

E energie 1 J

fr objemový redukční faktor 1; %

H dávkový ekvivalent 1 J.kg /I Sv/

H__„ dávkový ekvivalent za 50 let akumulace 1 J.kg~~ /I Sv/

hustota energie plošné 1 J.m

I tok částic /proud částic/, "relativní 1 s"1

aktivita", též četnost impulsů

J dávková rychlost /dávkový příkon/ 1 Gy.s"

/I W.kg"1/

K koeficient adsorpce 1a _1
K koeficient kontaminace 1 m
3C

K a h koeficient adheze 1
K. koeficient desorpce 1
K', rozdělovači koeficient 1d
K, koeficient dekontaminace 1

K dávková konstanta 1 Gy.h /Bq.m

k koeficient sejmutí 1

L„ srážková brzdná schopnost ionizujícího záření keV. ,um

ve vodě

L D 5 0 střední letální dávka 1 Gy

m hmotnost 1 kg

N ± pořizovací /investiční/ náklady Kčs

N . roční náklady na dekontaminaci Kčs.r

N roční mzdové náklady Kčs.r"1

N s náklady na spotřební materiály za 1 rok Kčs.r"1

n měrné náklady Kčs . m~3 *

p tlak 1 Pa

Q jakostní faktor 1

Q D spotřeba činidel za rok 1 Mg.r"1



Symbol Název veličiny Jednotka

T poločas jaderné přeměny /rozpätiu/ 1 s

t čas /doba/ 1 s

U napětí elektrické 1 V

li' odstranění 1

V produkce tuhých RAO za rok 1 m .r
2 -

v rychlost rovnoměrné koroze 1 kg.m .s
-1

v rychlost únosu 1 m.s
w objem uložených RAO za. rok 1 m . r

W . váhový faktor 1

x. míra odpisu investic %

Z protonové čísle 1

Z" zbytková aktivita 1
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ÚVOD
Stejně jako každá forma hmoty i každé atomové jádro muselo v historii vesmíru

vzniknout a spíše nebo později zanikne a přemění se na jiné atomové jádro či na ji-

nou formu hmotu, a to i bez jakéhokoli vnějšího popidu, čistě z vnitřních příčin.

Schopnost atomových jader podléhat jaderným přeměnám vyvolaným vnitřními příčinami

nazýváme radioaktivitou. Jaderné přeměny bývají doprovázeny emisí jaderného záření,

které zjištujeme a měříme přístroji a metodami jaderné techniky. Jaderné záření mů-

že vyvolat v živém organismu poškození, nemoc ze záření i smrt. Atomová jádra, kte-

rá mají velmi dlouhou dobu života, vysílají příliš slabé jaderné záření a která ne-

jsou člověku nebezpečná považujeme za prakticky stabilní a tedy neradioaktivní.

V některých z těchto atomových jader se zatím nepodařilo známými měřícími metodami

ani zjistit radioaktivitu. S rozvojem měřicích metod však počet takových jader stá-

le ubývá. Je zřejmé, že stabilita v přírodě vůbec a stabilita atomových jader

zvláště, je relativní. Absolutně stabilní formy hmoty a tedy ani absolutně stabilní

a neradioaktivní atomová jádra zřejmě neexistují.

Chemické formy, jako jsou např. molekuly a ionty, obsahující alespoň jedno ra-

dioaktivní atomové jádro, se jmenují radioaktivní látky. Rozptýlené radioaktivní

látky potenciálně či bezprostředně ohrožující zdraví člověka nazýváme radioaktivní

kontaminací. Někdy též hovoříme o radioaktivní látce či směsi těchto látek jako

o radioaktivním kontaminantu. Radioaktivní látka nemůže být zbavena své radioakti-

vity. Rychlost její jaderné přeměny nemůže být též prakticky ovlivněna ani chemícký-

mi činidly ani běžnými stavy "klasické" fyziky, například teplotami do 10 K dosaho-

vanými na výhních elektrických obloukových pecí, tlaky do 10 MPa, elektrickým prou-

dem, magnetickými poli apod. Chcěme-li zneškodnit radioaktivní látku, musíme ji od-

stranit z místa, kde ohrožuje zdraví člověka, a izolovat ji v místě, kde je toto

ohrožení podstatně sníženo nebo prakticky vyloučeno. K jeho usnadnění používáme

kromě mechanických způsobů též chemických činidel, detergentů, rozpouštědel, sorben-

tů, ionexů a jiných fyzikálně chemických prostředků a procesů.

Odstraňování radioaktivních látek z míst, kde ohrožují zdraví člověka na místa,

kde je toto ohrožení podstatně sníženo nazýváme dekontaminací.

Dekontaminace jako vědecká a technická disciplina se dělí na dekontaminaci

obecnou a na různá odvětví dekontaminace speciální. Obecná dekontaminace zkoumá obec-

né zákonitosti odstraňování rozptýlených radioaktivních látek s povrchů tuhých kon-

taminovaných předmětů a z objemů kontaminovaných tekutin /tj. kapalin a plynů/.

Speciální odvětví dekontaminace pojednávají o konkrétních metodách a prostředcích

používaných při dekontaminaci objektů určitého druhu nebo vyplývající z určitého

oboru činnosti. Známe např. speciální dekontaminaci provozních zařízení jaderných

elektráren, provozních zařízení nukleárních laboratoří, provozních zařízení urano-

vého průmyslu, vojensky významných materiálů apod.

Cílem této knihy je jednak podat ucelený výklad základů obecné dekontaminace,

jednak uvést přehled základních praktických postupů a prostředků speciální dekonta-

minace pro ty obory činnosti, které jsou dnes v ČSSR nejaktuálnější. Jde především

o dekontaminaci provozních zařízení jaderných elektráren s vodná vodními energetic-

kými reaktory /VV3R/ a též o dekontaminaci provozních zařízení radiochemických la-

boratoří a oddělení nukleární medicíny. Stručněji bude pojednáno též o dalších ak-

tuálních odvětvích speciální dekontaminace. V první části knihy budou probrány zá-

klady kontaminačních procesů a obecné dekontaminace v rozsahu nutném k pochopení

druhé části, v níž budou vyložena zmíněná odvětví speciální dekontaminace.

11



OBECNÉ ZÁKLADY KONTAMINACE
RADIOAKTIVNÍMI LÁTKAMI
A ZÁKLADY OBECNÉ DEKONTAMINACE

1.1 ZÁKLADNI' POJMY A KONCEPCE
PROBLEMATIKY

Množina atomů o stejném protonovém čísle Z je chemických prvek: X.

Množina atomů o stejném protonovém čísle Z a stejném nukleonovém čísle A je

nuklid: "x. Nuklidy téhož prvku jsou vůči sobě navzájem izotopy: „-"-X, X. Lze te-
1 2 3

dy hovořit o izotopech např. vodíku: lehkém ^H, těžkém 1H a supertěžkém ^H. Není
vrak v tomto smyslu správné hovořit o 'izotopech" směsi štěpných produktů uranu:
i 17 o Q ar, 141 144 144
„Cs, °„Sr, ,"sr, ľíce, ?lCe, „Ce, atd., nýbrž výhradně o nuklidech směsi štěp-
JD JO JO DO DO JO

r. ch produktů uranu.

Množina atomů o stejném protonovém čísle Z, stejném nukleonovém čísle A

a stejném obsahu energie, který se projevuje např. stejnou konstantou X jaderné

přeměny, stejnou střední dobou T života a stejným poločasem T jaderné přeměny,

je jaderné individuum „X /T/. Jaderná individua téhož nuklidu jsou vůči sobě na-
A Avzájem jadernými izoméry "X/T /, X/T./. Jaderný izomer nuklidu s nejnižším obsahem
^ A

energie považujeme za základní izomer daného nuklidu ,X/T /. Izoméry daného nuklidu
o vyšším obsahu energie jsou metastabilní a označují se bu<3 X, nebo též Z. Je-li

Ami ^ z
více metastabilních izomerů u nuklidu, označují se „X, „ X, atd. Jim přísluší
též různé poločasy jaderných přeměn. V praxi se velmi zřídka užívá pojem jaderného

individua. Pojem nuklidu X totiž prakticky splývá s pojmem základního jaderného

izomeru daného nuklidu _X /T /. I v naší knize se podřizujeme této všeobecně rozší-
L Z

řené nedůslednosti.

Radioaktivní látky mohou být doprovázeny často o několik řádů vyššími koncen-

tracemi jiných neradioaktivních látek, s nimiž jsou ve směsi a které nazýváme ba-

lastem. Balast a radioaktivní látky se navzájem prostupují. Balastem může být též

nosič, t j. neradioaktivní látka, která má podobnou chemickoxi formu jako radioaktiv-

ní látka, s níž je ve směsi a s kterou alespoň při některých chemických č' fyzikál-

ně chemických procesech má podobné chování. Např. EaCl, a HaCl_ při srážení pomocí

H S0, vytvoří společnou sraženinu Ba/Ra/SO.. Makromnožství neradioaktivního Ba je

nosičem pro mikromnožství radioaktivního Ra. Balastem však může být též např. makro-

množství okují Fe,O. pro mikromnožství štěpných produkůt uranu „Cs, , Sr, atd.

ve vodě primárního okruhu jaderné elektrárny s WEB. Při dekontaminaci se radioaktiv-

ní látka od svého balastu zpravidla záměrně neodděluje, ale odstraňuje se s ním spo-

lečně. Tuhý nerozpuštěný balast dekontaminaci povrchů tuhých předmětů usnadňuje.

Rozpuštěný balast v kontaminované kapalině někdy dekontaminaci kapaliny usnadňuje,

např. při dekontaminaci vody srážením pomocí srážedel, jindy dekontaminaci kapalin

komplikuje.

Kontaminované tuhé předměty dekontaminujeme na povrchu, případně odstraňujeme

kontaminaci v povrchové vrstvě do poměrně malé hloubky materiálu kontaminového před-

mětu.
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Tekutiny kontaminované hrubými disperzemi, na něž znatelní; působí gravitace,

se dekontaminují samovolnou sedimentaci. Kapaliny kontaminované radioaktivními mik-

rodisperzemi, tj. koloidy, molekulami a ionty lze dekontaminovat srážedly, filtra-

cí přes vrstvu ionexu či jiného sorbentu, elektroosmózou apod. Plyny kontaminované

radioaktivními mikrodisperzemi /aerosoly/ a radioaktivními plyny lze dekontaminovat

absorbcí, na základě chemických reakcí, využitím rozdílů v rozpustnosti v kapali-

nách. Nejčastějším postupem je filtrace přes aerosolové a sorpční filtry.

Důležitou okolností při radioaktivní kontaminaci a dekontaminace povrchů tu-

ných předmětů je skutečnost, zda došlo ka kontaminaci a dekontaminaci za sucha ne-

bo v přítomnosti kapalin, především vody /vlhkosti/. I atalá množství kapalin,

např. orosení povrchů kontaminovaného předmětu, umožňují čáctečný přechod kontami-

nantů do kapalné fáze a odtud jeho /sekundární/ adsorpci, Sírni; se komplikuje dekon-

taminace. Podobná situace nastává, došlo-li ke kontaminaci za sucha a za první de-

kontaminační operaci byl zvolen způsob za použití kapalin, zvláště vody či vodných

roztoků neobsahujících vhodná činidla bránící adsorpci kontaminantů. I při dekonta-

minaci kapalin nerozpuštěnou složku radioaktivní kontaminace nutno odstraňovat ji-

ným způsobem nežli rozpuštěnou. Nerozpuštěná složka se v tomto případě odstraňuje

samovolnou sedimentací účinkem gravitace, případně mechanickou filtrací, kdežto

rozpuštěná složka se odstraňuje srážením, výměnou iontů apod. Na površích tuhých

kontaminovaných předmětů se rozpuštěná složka zachycuje hlavně adsoprcí /iontovou,

tj. výměnou iontů; molekulovou, tj. fyzikální a adsorpci koloidní/ a odstraňuje

se z nich hlavně desorpcí. Nerozpuštěná složka ulpívá na površích účinkem adhéze,

případně následkem mechanického zachycení v mikroreliéfu povrchu a odstraňuje se

hlavně detergencí v roztocích saponátů a mýdel, srážením chemickými srážedly nebo

za sucha elektrostaticky či mechanicky. Z uvedených důvodů je nutno při studiu kon-

taminace i dekontaminace povrchů tuhých předmětů i kapalin rozlišovat rozpuštěnou

a nerozpuštěnc i složku radioaktivní kontaminace a studovat jejich chování odděleně.

Některá desorpční činidla odstraňují především původně rozpuštěnou složku

z kontaminovaných povrchů desorpcí, mohou též snižovat adhézi a zvyšovat detergen-

ci, kterou se odstraňuje především nerozpuštěná složka a naopak saponáty a mýdla

odstraňující především nerozpuštěnou složku detergencí, mohou též zvyšovat desorpci

a snižovat adsorpci rozpuštěné složky.'

Už z toho, co bylo řečeno, je zřejmé, že problematika rozpuštěné složky radio-

aktivní kontaminaci patří v podstatě do obecné /"klasické"/ radiochemie, jak ji chá-

pal I. Je. Starik /I/, tj. jako část chemie studující chemické a fyzikálně chemické

chování radioaktivních nuklidů ve stopových množstvích a ve stopových koncentra-

cích. Problematika nerozpuštěné složky patří jak do radiochemie, tak také do chemie

povrchů a koloidní chemie, případně do fyzikální chemie vůbec.

Při kontaminaci a dekontaminaci plynů by snad bylo možno vidět určitou analo-

gii rozpuštěné složky v kontaminujícím radioaktivním plynu a analogii nerozpuštěné

složky v kontaminaci způsobené radioaktivními aerosoly. Problematika dekontaminace

plynů je fyzikálně chemická a obecně chemická.

Základní koncepce obecné problematiky kontaminace povrchů tuhých předmětů, ka-

palin a plynů radioaktivními látkami a jejich dekontaminace je schematicky uvedena

na tab. 1 až 3.
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Tab. 1 Základní koncepce obecné problematiky kontaminace povrchů tuhých

předmětů radioaktivními látkami a jejich dekontaminace

Radioaktivní
kontaminaci
způsobují:

radioaktivní
roztoky

tuhé
radioaktivní
látky

/ \

Podmínky při
kontaminaci a
dekontaminaci:

ve styku s kapalinami za sucha

Složka radio-
aktivní kon-
taminace:

rozpuštěná
\ /
nerozpuštěná

Hlavní pro-
cesy při
kontaminaci:

adsorpce
/též mechanic-
ké zachycení/

adhéze

Hlavní dekon-
taminační
činidla:

desorbenty saponáty
a mýdla

Hlavní pro-
cesy při de-
kontaminaci :

desorpce
/též rozpouš-
tění povrchů/

detergence
/též elektro-
statické a
mechanické
odstraňování/
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Tab. 2 Základní koncepce obecné problematiky kontaminace kapalin radioaktivními

látkami a jejich dekontaminace

Radioaktivní
kontaminaci
způsobují:

radioaktivní
roztoky

tuhé
radioaktivní
látky

Podmínky při
kontaminaci a
dekontaminaci:

Složka
radioaktivní
kontaminace:

styk s velkým nadbytkem kapalin

rozpuštěná nerozpuštěná

Hlavní pro-
cesy při
kontaminaci:

rozpouštění,
difiíze

tvorba
suspenze

Hlavní de-
kontaminační
prostředky:

adsorbenty,
chemická srá-
žedla, mecha-
nické filtry

chemická srá-
žedla, mecha-
nické filtry

Hlavní pro-
cesy při de-
kontaminaci

adsorpce,
adsorpční aj.
spolusrážení

srážení hru-
bých disperzí,
mechanická
filtrace
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Tab. 3 Základní koncepce obecné problematiky kontaminace plynů radioaktivními

látkami a jejich dekontaminace

Radioaktivní
kontaminaci
způsobují:

Hlavní pro-
cesy při
kontaminaci:

Hlavní dekon-
taminační
prostředky:

Hlavní pro-
cesy při de-
kontaminaci:

radioaktivní
plyny

radioaktivní
aerosoly

difúze

absorbéry

adsorbenty

chemické
a rozpoi

adsorpce

5 kapalinou

aerosolové
filtry

reakce
ištění

mechanické
zachycování

radioaktivní
hrubé
disperze

mechanický
pohyb,
turbulence

mechanické
"sítové"
filtry

mechanická
filtrace,
samovolná
sedimentace
gravitací
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1.2 BIOLOGICKÉ ÚČINKY IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ

1.2.1 VÍKLAD ÚClNKO IONIZUJÍCÍHO ZÄŔENÍ

Biologický účinek zářeni závisí především na druhu záření, jeho dávce a na ve-

likosti tělesného objemu vystaveného záření. Podle vztahu zdroje záření a ozářeného

jedince má radiační poškození projevy buá převážně místní nebo převážně celkové.

Velikost radiačního poškození způsobeného určitou dávkou záření je ovlivňována ča-

sovým rozdělením dávky záření a reparačními schopnostmi organismu.

Účinky /2, 3/ mohou být buá s o m a t i c k é , jestliže se projeví přímo

u ozářeného jedince nebo g e n e t i c k é /dědičné/, jestliže se projeví u jeho

potomků. U nestochastických účinků záření je průkazná příčinná souvislost mezi

ozářením z. účinkem, vázaným obvykle na překročení určité dávky záření. U stochas-

tických účinků nelze u ozářeného jedince prokázat příčinnou souvislost s ozářením

a jejich výskyt není vázán na dosažení určité prahové dávky záření. Nestochastické

účinky představují dobře reprodukovatelné radiační poškození, které je z lékařského

hlediska považováno za samostatný typ onemocnění, tj. onemocnění způsobeného ozáře-

ním.

Stochastické účinky záření /somatické nebo genetické/ lze prokázat pouze podle

zvýšeného výskytu takových onemocnění, s nimiž se setkáváme i u neozářené popula-

ce /leukémie, nádory aj./, v ozářené populaci je však jejich výskyt častější, při-

čemž míra rizika závisí na věku a pohlaví.

Radiační účinky, které jsou v ozářené tkáni vyvolány absorpcí energie ionizu-

jícího zíceni, jsou podmíněny třemi druhy na sebe navazujících procesů nebo změn /4/:

a/ fyzikální procesy /absorbce energie záření, ionizace a excitace atomů a molekul

látkového prostředí/

b/ chemické reakce

c/ funkční a morfologické změny /vyvolané přímým či nepřímým účinkem záření/.

Přímý i nepřímý účinek záření na živou hmotu vede k rozsáhlým biologickým

ztiěnám v organismu. Typy radiačních poškození na jednotlivých úrovních organizace

živé hmoty znázorňuje tabulka 4 /5/.

1.2.2 VZTAH DÁVKY A POŠKOZENÍ

Výsledný biologický účinek záření, nezávisle na úrovni organizace živé hmoty

závisí na:

a/ dávce ionizujícího záření /£/

b/ divkovém příkonu, čili rychlosti ozáření /J /

d/ distribuci /rozdělení/ dávky v biologickém objektu.

Veličiny dávka a dávkový příkon jsou dostatečně věrohodné pro posouzení stup-

ně resp. rizika radiačního poškození. V nové soustavě jednotek /SI/ je jednotkou

dávky gray /čti grej/ Gy. Je definován jako absorpce 1 J radiační energie v 1 kg

hmoty, tedy 1 Gy = 1 J , kg . Zvláštní dočasnou jednotkou je dozimetrická jednotka

D = 1 rad • lo"2 j . kg"1

1 Gy - 100 rad
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Tab. 4 Typy radiačního poškození

Úroveň biologické
organizace

Molekulární

Subcelulární

By-.ěčná

Tkáň, orgán

Celý organismus

Populace

Radiační úSinky

Poškození makromolekul, jako jsou enzymy,
kyselina ribonukleová, kyselina desoxyri-
bonukleová a zásah do metabolických procesů

Poškození buněčných membrán, jádra, chromozo-
mů, mitochondrií a lysozomů

Zástava dělení buněk, smrt buněk,
transformace v maligní buňky

Rozvrat systémů jako CNS, kostní dřeň,
GIT s možnou smrtí, vyvolání zhoubného
bujení

Smrt, "radiační zkrácení délky života"

Změny v genetické charakteristice vlivem
genové a chromozomální mutace u jednotlivců

Hlsv-ií jednotkou dávkové rychlosti je

- 1 gray za 1 sekundu = 1 Gy

- /I W . kg"1/

.-1

Distribuci dávky v biologickém materiálu posuzujeme z hledisek:

a/ makrodistribuce, tj. rozdělení dávky v ozařovaném objektu. Hovoříme o celotělo-

vém rovnoměrném ozáření, o nerovnoměrném ozáření, případně o lokálním /místním/

ozáření;

b/ mikrodistribuci dávky, tj. rozdělením energie podél dráhy ionizující částice,

které je charakterizováno lineárním přínosem energie LPE. Velikost LPE přímo

závisí na náboji a nepřímo na rychlosti ionizující částice. Záření s vyššími

hodnotami LPE /alfa částice, protony, neutrony/ jsou biologicky Účinnější než

beta a gama záření. '

1.2.2.1 Dávkový ekvivalent

Absorbovaná dávka D není sama o sobě postačující k předpovědění ani závažnosti

ani pravděpodobnosti škodlivých účinků na zdraví vyvolaných ozářením za určitých

nespecifických podmínek. Byla proto zavedena další veličina, nazývaná dávkový ekvi-

valent H.

Dávkový ekvivalent H v libovolném místě tkáně je dána vztahem:

H = D . 0 • N /l.l/

kde D je absorbovaná dávka, Q je jakostní faktor a N je součin všech dalších modi-

fikujících faktorů /používá se hodnota 1/.

Jednotkou dávkového ekvivalentu je sievert /Sv/.

1 Sv = 1 J . kg-1 (100 rem)
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Jakostní faktor Q závisí na mikrodistribuci dávky. Jakostní faktor je defino-

ván jako funkce srážkové brzdné schopnosti L„, /keV. .um" / ve vodě v uvažovaném bo-

dě. Při neznámé distribuci dávky podle L_ se použije přibližných hodnot Q takto:

- pro fotony gama a X, elektrony 1

- pro neutrony a částice s jedním nábojem a klidovou

hmotností větší než 1 atomová hmotnostní jednotka

a s neznámou energií 10

- pro částice alfa a částice s více než jedním ná-

bojem nebo s neznámým nábojem a energií 20

- pro tepelné neutrony 2,5

1.2.3 HODNOCENÍ RIZIKA Z OZAŘKNÍ OSOB

V ochraně před zářením se odlišují dva typy ozářen':

a/ ozáření osob je při dané činnosti předvídáno a je omezováno opatřením u zdroje

záření systémem limitování dávek a volbou vhodných provozních postupů

b/ ozáření je způsobeno zdrojem, který je mimo kontrolu a je nutno zavést systém

nápravných opatření.

Při dekontaminačních pracích bude častější první případ, tj. ozáření osob bude

předvídáno a omezováno souborem opatření, která budou dále uvedena.

Zevní ozáření osob může být z hlediska expozice osob rozděleno na parciální

/částečné/ a na celotělové /rovnoměrné či nerovnoměrné/ a dále na jednorázové, či

protrahované.

Poškození z ozáření mají zřetelný kvantitativní vztah k dávce a projevy pří-

znaků onemocnění předchází období latence; čím vyšší je dávka, tím kratší je latent-

ní období. Radiační poškození se projeví většinou v několika následujících týdnech

po ozáření. Poškození z parciálního ozáření jsou méně závažná ve srovnání s poškoze-

ním pc celotělovém ozáření.

Z hlediska závažnosti expozice rozeznáváme několik kritických úrovní. Tak

např. po jednorázovém celotělovém ozáření dávkou 1 - 2 Gy vzniká lehký stupeň akut-

ní nemoci o ozáření /ANO/. Střední stupeň ANO vzniká po dávkách 2 až 4 Gy a střední

letální dávka /s úmrtím 50 % ozářených osob/ LD se za podmínek, že absorbovaná

dávka je rovnoměrně /uniformně/ rozložena, pohybuje kolem 3,5 Gy.

Je známo, že organismus má schopnost úpravy poškození z ozáření. Reparační

schopnost a rychlost úpravy je závislá na řadě faktorů, především na absorbované

dávce. Při dávkách pod 1 Gy je poškození prakticky zcela reversibilní. Mezi dávkami

2,5 až 5 Gy je uzdravení ještě možné a pravděpodobné. Při ozáření dávkami vyššími

než 5 až 6 Gy vzniká velmi těžký stupeň AhO a přežití je téměř nemožné.

1.2.4 VNITŘNÍ KONTAMINACE

Radioaktivní látky mohou vstupovat do organismu v podstatě trojím způsobem /4/:

- inhalací /dýchacími orgány/

- ingescí /trávicím ústrojím/

- kůží, a to jak porušenou, tak i neporušenou.

Závažnost vnitřní kontaminace je určována úvazkem dávkového ekvivalentu, který

je realizován v orgánu nebo tkáni. Úvazek dávkového ekvivalentu se rovná kumulované

dávce do úplného vymizení radionuklidu, resp. 50 let po vniknutí radionuklidu do

organismu. Závisí na:
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- množství /aktivite/ radionuklidu deponovaného v orgánu či tkáni

- druhu a energii emitovaného záření radionuklidem

- efektivním poločase kontaminujícího radionuklidu T f, jehož hodnotu ovlivňuje

poločas jaderné přeměny T a biologický poločas T /tj. doba, za kterou se sníží

množství radionuklidu v orgánu či tkáni na polovinu/ vztahem:

T e f = T . T b / T + Tfa /1.2/

a je tedy zřejmé, že efektivní poločas je vždy kratší než biologický;

- radiosenzitivitě orgánu /nebo tkáně/ v němž došlo k depozici radionuklidu.

Radionuklidy mohou být přibližně roztříděny na základě jejich chování v biolo-

gických materiálech do dvou skupin: transportabilní a netransportabilní.

Transportabilní jsou rozpustné v biologickém materiálu a jsou schopné proni-

kat tkáněmi organismu. Jsou obvykle přítomny v organismu ve fyziologické formě bud

v doprovodu svého stabilního izotopu /např. jód/ nebo jeho chemického analogu

/např. komplex cesium - draslík nebo stroncium - vápník/. Mezi transportabilní ná-

leží radionuklidy prvků patřících do I. a II. skupiny Mendělejevova systému.

K netransportabilním náleží radionuklidy vzácných zemin, plutonia a transplu-

toniových prvků.

Podle distribuce radionuklidu po jejich proniknutí do krevního řečiště je

rozdělujeme do čtyř skupin:

a/ radionuklidy s rovnoměrným rozdělením v organismu: Na, K, Rb, Cs, H, C

b/ radionuklidy osteotropní /ukládají se do kostní matrix/ Ca, Sr, Ra, Pu, Np,

těžké lanthanoidy

c/ radionuklidy vychytávané v retikuloendoteliální soustavě: lehké lanthanoidy

d/ radionuklidy selektivně se hromadící v určitých orgánech: jód ve štítné žláze,

železo v erytropoetické tkáni.

Vnitřní kontaminace má za následek ozáření organismu z inkorporovaných,

vnitrních zdrojů záření. Radiační poškrzení při vnitřní kontaminaci radionuklidy

lze klasifikovat na poškození bezpříznakové, akutní radiační poškození, chronická

radiační poškození a pozdní následky. Podle současných znalostí se předpokládá,

že akutní radiační syndrom z vnitřního ozáření organismu, zejména při dekontaminač-

ních pracích, by byl vzácný.

1.2.5 POVRCHOVÁ KONTAMINACE OSOB

Při práci s roztoky a prášky může docházet jednak ke kontaminaci pracovních

či ochranných oděvů, pomůcek a prádla, ale také ke kontaminaci nechráněných částí

těla /obličeje, šíje, zápěstí rukou apod./. Kontaminace okolí nosu a list je vážným

upozorněním na možnost vnitřní kontaminace. Povrchová kontaminace se uskutečňuje

prostřednictvím různých mechanismů a přenosů.

Při povrchové kontaminaci je kritickou tkání především bazálni vrstva pokožky,

která je přikryta přibližně 0,05 až 1 mm vrstvou, většinou již zrohovatělých buněk.

Dávka v bazálni vrstvě je předávána zejména zářením beta, pro které změna tlouščky

stínící vrstvy citelně mění poměr skutečné povrchové dávky a dávky v bazálni vrstvě.

Nejen tento poměr,ale i samotný příkon povrchové dávky na jednotkovou plošnou akti-

vitu, jsou závislé na energetickém spektru záření beta. Toto spektrum je variabil-

ní, neboE se mění v závislosti na radionuklidovém složení kontaminantu /např. při

kontaminaci kůže směsí štěpných produktů nebo korozními produkty/.

Kůže je považována za mnohem méně náchylnou /než např. gonády, aktivní kostní

dřeň, štítná žláza aj./ k vývoji zhoubné rakoviny po ozáření. S cílem omezit výskyt
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stochastických ličinků na přijatelnou úroveň a předcházet nestochastickým účinkům,

byla přijata jako limit expozice ozáření omezených částí kůže /rukou a předloktí,

chodidel a kotníků/ během celého pracovního období života dávka 20 Gy.

Povrchová kontaminace vede k určitému, nejčastěji lokalizovanému poškození ků-

že a dostupných slizníc. Postradiační poškození kůže má obvykle charakter radioder-

matitídy. Projevy a důsledky akutních kožních změn závisejí na velikosti kontamino-

vané plochy, na její lokalizaci, na dávce absorbované kůží a její distribuci v jed-

notlivých vrstvách kůže a podkoží a také kvalitě záření /druhu záření a jeho ener-

gie/. Tyto faktory pak ovlivňují doby latence a dynamiku projevu poškození kůže:

I. stupeň zarudnutí /erytém/, II. stupeň puchýře /edém/, III. stupeň nekróza tká-

ně. Blíže je problematika kontaminace kůže radioaktivními látkami popsána ve sta-

ti 2.7.1.

1.2.6 SMĚRNÉ HODNOTY PLOŠNÉ AKTIVITY

Na všech pracovištích s otevřenými zářiči musí být zavedeno pravidelné monito-

rování povrchové kontaminace, a to v rozsahu přiměřeném kategorii pracoviště /pra-

covních míst/ a charakteru práce. Měření povrchové kontaminace pracovního místa

a osob se musí uskutečnit též vždy po skončení práce a měření předmětů a osob při

opuštění kontrolovaného pásma /po skončení dekontaminačních prací/. Měření povrcho-

vé kontaminace se uskutečňuje piimým měřením ploch nebo nepřímo měřením stěrů.

Odvozené limity plošné kontaminace se stanoví podle místních podmínek na pra-

covišti jako horní mez hodnot povrchové kontaminace, které na daném místě při za-

chování všech zásad bezpečné práce doprovázejí normální provoz a jsou přitom ro-

zumně měřitelné. Pokud to nezbytně nevyžadují podmínky provozu, iemají odvozené li-

mity být stanoveny výše než směrné hodnoty plošné aktivity a /kBq.m" / uvedené

v tab. 5. Směrné hodnoty byly odvozeny tak, aby ani při časté nebo dlouhodobé kon-

taminaci velkých ploch nedošlo zevním nebo vnitřním ozářením k překročení základ-

ních limitů.

1.3 ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ
PŘI DEKONTAMINAČNÍCH PRACÍCH

Každé ozáření člověka ionizujícím zářením je spojeno s určitým ohrožením zdra-

ví. Proto při zdůvodněném využívání zdrojů záření a také při dekontaminačních pra-

cích musí být dbáno toho, aby ozáření pracovníků bylo tak nízké, jak lze rozumně

dosáhnout při uvážení hospodářských a společenských hledisek /6/.

Před každou rozsáhlejší dekontaminací je nutno provést celkové posouzení si-

tuace a dosáhnout optimální úrovně ochrany pracovníků při minimálních nákladech

na ochranu a maximálním efektu dekontaminace. U jednotlivců nesmí dávkový ekviva-

lent z určitých druhů záření překročit příslušné limity stanovené vyhláškou.

Při dekontaminačních pracích může docházet jak k zevnímu ozáření osob, tj.

z vnějších zdrojů záření, tak i z vnitřních zdrojů záření, tj. po vniknutí radio-

nuklidů do organismu. Vnitřní kontaminace může nastat zejména při práci s otevřený-

mi zářiči, tj. roztoky, prášky a aerosoly radioaktivních látek. Kromě toho mohou

být pracovníci také povrchově kontaminováni a být tak ozařováni.
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Tab. 5 Směrné hodnoty plošná aktivity pro stanovení odvozených limitů

kontaminace - a. /kBq . m /

vyšetřovacích lírovní povrchové

Radionuklidy

Vnitřní povrchy a obsah hermetizovaných
skříní, skříní s laminárním prouděním,
digestoři a jiného izolujícího vybavení +/

Povrchy /podlahy, stěn,
stropů, nábytku apod./ v kon-
trolovaném pásmu pracovišť,
s otevřenými zářiči a jader-
ných zařízení, vnější povrchy
ochranného a provozního vyba-
vení, prepravníku, krytů, ma-
teriálu apod., jakož i vnější
povrchy osobních ochranných
oděvů a pomůcek

Pro
plochy
větší
než
1 m 2

Pro
plochy
menší
než
1 m 2

Povrch těla a vnitřní povrchy osobních
ochranných oděvů a pomůcek

Povrchy na pracovištích mimo kontrolo-
vané pásmo, mimo pracoviště se zdroji
záření, povrchy vozidel, transportních
obalových souborů a vynášených předmětů
včetně osobních
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Před zahájením dekontaminacních prací je nutno vypracovat m o n i t o r o -

v a c í p l á n , který zahrnuje:

- program měření /druh, způsob, frekvence a místa měření/

- návody k vyhodnocení /interpretaci/ výsledků měření

- hodnoty odvozených limitů a referenčních drovní s uvedením způsobu jejich odvo-

zení a souboru opatření při jejich překročení

- specifikaci měřicích přístrojů, pomůcek a metod.

Monitorovací plán umožňuje ověřit splnění požadavku systému limitování dávek.

Zahrnuje monitorování pravidelné /rutinní/, jednorázové a operační.

Odvozené limity /6/ se zavádějí v systému kontroly a ochrany před zářením tak,

aby z nepřekročení od/ozených limitů bylo možno spolehlivě usuzovat na nepřekroče-

ní limitů základních.

Referenční úroveň vyjádřená určitou hodnotou limitované nebo přímo měřené ve-

ličiny signalizuje realizaci předem stanovených opatření.

K referenčním úrovním patří:

- vyšetřovací /odvozující se od 3/10 limitů pro pracovníky/

- záznamové /oddělují hodnoty zaznamenávané pro účely hodnocení od hodnot bezvý-

znamných, které není nutno zaznamenávat/

- zásahové /jsou určeny pro včasná varování a uvedení v činnost předem stanovených

opatření, zejména případ radiační nehody a mimořádné události nebo pro případ

iíniku radioaktivních látek do okolí pracoviště/.

1.3.1 MONITOROVÁNÍ

Na plochách /místech/ pro dekontaminaci materiálů se provádí následující moni-

torování:

- dávkový příkon pracovních ploch /terénu/, v nichž se provádí dekontaminace

- dozimetrická kontrola osob /pomocí osobních a operativních - skupinových dozi-

metrů, včetně dozimetrů signalizujících překročení odvozené zásahové úrovně/

- měření stupně povrchového zamoření osob

- měření stupně povrchové kontaminace materiálů určených k dekontaminaci a také po

jejich dekontaminaci

- měření stupně povrchové kontaminace pracovních pomůcek, nářadí, jakož i prostřed-

ků určených k ochraně osob při provádění dekontaminacních prací

- odpadů vypouštěných do ovzduší nebo do veřejné kanalizace či vodoteče.

1.3.2 RADIAČNĚ HYGIENICKÁ PRAVIDLA A ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ

K základním radiačně hygienickým pravidlům a zásadám bezpečnosti a ochrany

zdraví při dekontaminacních pracích patří:

- rozdělení pracoviště na nečistou a čistou část

- vyznačení prostorů pro provádění dekontaminace a zákaz vstupu nepovolaným osobám

do nich

- svod kapalných odpadů do speciálních úpraven vod nebo do sběrných nádrží a uklá-

dání odpadů podle jejich charakteru do příslušných sběrných nádob /jam/ a jejich

následná likvidace

- zákaz požívání potravin, pití nápojů, kouření a odpočinku v prostorech kontamino-

vaných radioaktivními látkami

- použití prostředků individuální ochrany jednotlivce k ochraně kůže a dýchacích

orgánů před povrchovou a vnitřní kontaminací
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- prováděni částečné, ev. úplné očisty osob při opuštění míst dekontaminace za úče-

lem vystřídání, odpočinku, jídla, pití a vždy po skončení směny

- zabezpečit dokonalou materiální přípravu a organizaci práce s cílem dosáhnout

zkrácení doby dekontaminace na minimum

- využití všude tam', kde to situace dovolí, prostředků fyzikální ochrany /stínění/

a dálkově ovládaných manipulátorů

- zákaz vynášení předmětů používaných k dekontaminaci a jejich použití k jiným ííče-

lům

- vytváření dostatečných zásob pracovních a ochranných pomůcek, jakož i dekontami-

načních roztoků i neutralizačních roztoků zásad a kyselin

- zajistit, aby každý pracovníků obdržel instrukce o pracovních postupech a o za-

jištění ochrany před zářením v návaznosti na stanovený pracovní postup a očekáva-

né pracovní a provozní situace, jakož i instrukce pro případ možných nehod

- vybavit pracovníky varovnými dozimetrickými přístroji signalizujícími překročení

odvozené-zásahové úrovně

- mít k dispozici lékárničku první pomoci s doplňky pro provedení částečné dekon-

taminace nekrytých částí těla a k výplachu úst, nosohltanu a spojivkových vaků

- prověřovat zdravotní způsobilost pracovníků předepsanými vstupními, periodickými

a mimořádnými lékařskými prohlídkami.

1.3.3 HYGIENICKÍ /LÉKAŘSKÝ/ DOZOR

Při dekontaitiinačních pracích uskutečňovaných ve velkém rozsahu a za zvláště

nebezpečných a obtížných podmínek /vysoké teploty, nebezpečí požáru, možnost výro-

nu toxických látek, nedostatek kyslíku, vysoká relativní vlhkost prostředí apod./

je žádoucí hygienický, či odborný lékařský dozor k poskytnutí kvalifikované první

pomoci. Navíc může pracovník dozoru zajistit doprovod postiženého k poskytnutí od-

borné či specializované lékařské pomoci. Konečně pak může na místě podat ohroženému

pracovníkovi látky ovlivňující vstřebávání radioaktivních látek, resp. ovlivňujících

jejich vyloučení z organismu. Mezi ně patří např. joňid draselný /KI/, který se po-

dává 2 až 3x denně po 0,1 g /při vnitřní kontaminaci radionuklidy jódu nebo mladou

směsí štěpných produktů/, dále aktivovaný síran barnatý /ASB/, který se aplikuje

jako suspenze 40 g ASB ve 100 ml vody opakovaně 1 až 3x za den po dobu 1 až 5 dnů

při vnitřní kontaminaci radionuklidy Sr, Ba, Ra nebo hexakyanoželeznatan železito-

draselný /berlínská modř/ k ovlivnění resorpce cesia z trávicího ústrojí, jakož

i další látky.

1.4 KONTAMINACE RADIOAKTIVNÍMI LÁTKAMI

1.4.1 ZDROJE KONTAMINACE

Ke kontaminaci může docházet prakticky všude tam, kde se používá radioaktiv-

ních látek, zejména otevřených zářičů. Hlavními zdroji jsou především jaderná ener-

getická zařízení /jaderné reaktory/, při jejichž provozu vzniká jednak směs štěpných

produktů, obsahující také původní nezreagované1 jaderné palivo a nově vznikající Štěp-

ný materiál a jednak radioaktivní korozní produkty, zejména v primárním okruhu. Ob-

zvláště vážná situace, z hlediska rozsahu a stupně kontaminace, může V2nikat při prů-

myslovém zpracování vyhořelého paliva. Dalšími významnými zdroji kontaminace pro-
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střední radioaktivními látkami mohou být doly a závody zabývající se těžbou a úpra-

vou radioaktivních surovin, dále provozní zařízení zaměřená např. na přípravu radio-

farmak, radionuklidů vůbec, jako jsou např. cyklotrony, urychlovače a jaderné reak-

tory. K méně významným, přesto však nezanedbatelným zdrojům kontaminace náleží vý-

zkumné ústavy zabývající se výrobou a využitím radionuklidů, jakož i použitím ra-

dionuklidů v medicíně k diagnostice a terapii.

Zvláštním zdrojem kontaminace, co do rozsahu, je pak výbuch jaderné nebo tzv.

třífázové termonukleární zbraně.

Ke kontaminaci prostředí může docházet jak při "normálních" podmínkách provo-

zu zařízení a používání zářičů, tak i při vzniku radiačních havárií. Je pochopitel-

né, že za havárie může být rozsah kontaminace a také její úroveň nesrovnatelně

vyšší.

Fyzikálně chemické formy kontaminantu budou různorodé. Budou se nacházet ve

všech skupenstvích. Jejich měrná aktivita může být rozdílná v rozsahu mnoha řádů.

To vše bude záviset na podmínkách a čase uplynulého od jejich vzniku a na charak-

teru prostředí, v němž vznikly.

1.4.1.1 Kontaminant vznikající při provozu jaderných energetických zařízení

Kontaminace povrchů radioaktivními látkami může mít význam jak při normálním

provozu, včetně výměny paliva, tak za havarijního režimu jaderných zařízení /8/.

Za normálního provozu dochází ke kontaminaci především technologických prvků,

jako je vnitřni povrch aktivní zóny a primární okruh.

Při výměně paliva, počítané k normální technologii jaderné elektrárny, do-

chází ke kontaminaci mezi primárním okruhem a některými prostory hlavního výrobní-

ho bloku a ostacními prostory elektrárny.

Na základě zkušeností při projektování a provozu elektráren s reaktory typu

WER lze myslitelné havárie spojené s únikem chladivá primárního okruhu klasifiko-

vat do 5 tříd /!/:

I. třída - hjvárie způsobená prasknutím potrubí primárního okruhu o největším

průměru, která je doprovázena částečným tavením aktivní zóny. Za ma-

ximální poškození aktivní zóny se může považovat tavení dolO% paliva.

Orientační hodnoty podílu úniku štěpných produktů z roztaveného pali-

va jsou následující: plyny 100%, I 2 80%, Cs 50%, Sr 5%, Ba 5%, Mo 2%,

Te 10S, Cr 0,5?., Ru 10%, Zr 0,5%.

II. třída - havárie způsobená prasknutím potrubí primárního okruhu o největším

průměru s následujícím porušením obalu paliva bez tavení paliva. Uni-

kající aktivita je nahromaděna ve vodě primárního okruhu. Při poruše

hermetičnosti palivových článků unikají z primárního okruhu štěpné

produkty. Tato havárie je uvažována jako maximální projektová havárie

pro jaderné elektrárny, které jsou vybaveny pasivními, rychle působící-

mi systémy havarijního chlazení aktivní zóny.

XII. třída - havárie způsobené prasknutím potrubí primárního okruhu, kterou je možno

zvládnout standardními systémy pro doplňování chladivá, při níž nedo-

chází k porušení obalu paliva. Havárie je provázena únikem parovzdušné

směsi, která obsahuje směs štěpných produktů. V důsledku velké tvorby

páry je možný růst tlaku v prostorech s havarijním únikem a neorganizo-

vané šíření plynných těkavých a netékavých štěpných produktů v prosto-

řecí- elektrárny a do okolního prostředí.
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IV. třída - havárie způsobená iíniky ze zařízení primárního okruhu při zvýšených

teplotách vytékající látky, tj. přes 371 K. Tato havárie představuje

únik kapalných a plynných látek E vyššími teplotami a tlaky v množ-

stvích kolem 100 l.h . Je provázena únikem plynů.

V. třída - havárie způsobená úniky ze zařízení primárního okruhu při nižších

teplotách vytékající látky. K haváriím tohoto typu patří iíniky vody

z objemů, které obsahují radioaktivní látky při teplotách nižších

než 371 K. K těmto objemům patří primární okruh / chladném stavu, vod-

ní okruh biologické ochrany, voda sekundárního okruhu až po parní ge-

nerátor a voda skladu kapalných radioaktivních odpadů. Nevzniká ra-

diační nebezpečí spojené s úniky radioaktivních plynů mezi prostorami.

Je možný nekontrolovatelný rozptyl radioaktivních materiálů.

V zásadě platí, že druh a množství kontaminantu, včetně jeho fyzikálně che-

mických vlastností, závisí nejen na typu reaktoru, ale také na průběhu a době pro-

vozu reaktoru.

Hlavním nosným médiem kontaminantu je teplonosná látka. Mezi hlavní procesy,

jimiž kontaminant vzniká a do teplonosné látky je transportován, patří:

a/ aktivace teplonosné látky a jejích příměsí v aktivní zóně reaktoru

b/ povrchové znečištění palivových článků jaderným palivem

c/ průnik radionuklidů směsi štěpných produktů mikrodefekty, případně makrodefekty

palivových článků

d/ aktivace korozních produktů vnitřních povrchů konstrukčních materiálů v aktivní

zóně reaktoru.

Na základě zkušeností z provozu stávajících elektráren s reaktory W E R patří

mezi nejvýznačnější zástupce ve s m ě s i š t ě p n ý c h p r o d u k t ů ra-

dionuklidy: 1 4 1Ce, 1 4 4Ce, 1 3 7 C s , 1 0 3Ru, 1 0 6Pu, 1 4 0Ba, 1 4 0La, 1 3 1 I , 9 5Zr, 9 5Nb

a v korozních produktech radionuklidy: 5 8Co, 6 0Co, 5 4Mn, 5 9Fe, 6 5Zn, 9 5Zr, 1 1 O mAg,
51 124 95
Cr, Sb, Nb. K nejvážnějším z radionuklidů tvořících radioaktivní kontaminant

na jaderné elektrárně uvedeného typu náleží Fe, Cs a Co. Sumární aktivita štěp-

ných produktů v každém kilogtamu přírodního uranu ozařovaného neutrony po dobu

300 dnů hustotou toku neutronů 10 cm~ . s~ , dosahuje 74 TBq /2 kCi/ a současně
239vzniká asi 1 g Pu.

R a d i o a k t i v n í k o r o z n í p r o d u k t y jsou směsí radio-

nuklidů, které se vytvářejí v produktech koroze materiálů reaktoru a přilehlých

teplonosných primárních okruzích. Vznikají v aktivní zóně reaktoru, avšak ne pouze

v materiálech této zóny, nýbrž i v korozních produktech, které byly do aktivní zóny

zaneseny z celého primárního teplonosného okruhu. Neutrony uvolněné při štěpení ja-

der atomů paliva jsou nejprve prostředím moderovány /zpomaleny/ a dále pak zachyce-

ny jádry atomů látek přítomných v aktivní zóně. Dochází tak ke vzniku nestabilních

atomů za současné emise kvant gama. Neutrony tak indukují radioaktivitu v původně

neradioaktivních látkrch, čili vytvářejí indikovanou radioaktivitu v nesrovnatelně

větší míře nežli jiné druhy jaderného záření, Radioaktivita indukovaná např. záře-

ním beta, či alfa, je z hlediska dekontaminace naprosto zanedbatelná. Největší

schopnost indukovat radioaktivitu mají tepelné neutrony, tj. neutrony mající kine-

tickou energii srovnatelnou s tepelným pohybem molekul. Nejdůležitější reakcí vy-

tvářející indukovanou radioaktivitu je radiační záchyt /n.gama/, jehož schéma je

následující:
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čili zkráceně:

£x /n, f / A+*X /I.4/

Reakcí /n,gama/ vzniká izotop původního prvku X o vyšším počtu neutronů

v jádře. Následkem toho je jádro vzniklé popsanou jadernou reakcí obvykle beta-

aktivní a podléhá jaderné přeměně; přičemž emise částice beta bývá často doprová-

zena též emisí záření gama.

Příkladem vzniku indukované aktivity v korozních produktech je jaderná reakce

stabilního nuklidů manganu ,,Hn s neutrony:

2 5Mn + Qn >• 2 5Mn + Q Y /1.5/

Některé typické radioaktivní nuklidy produktů koroze materiálů reaktoru a při-

lehlých okruhů jsou uvedeny v tab. 6.

Srovnáme-li poločasy radioaktivní přeměny nuklidů korozních produktů s poloča-

sy nuklidů štěpných produktů /tab. 7/ a jaderného paliva /tab. 8/, je zřejmé, že

radioaktivita produktů koroze má kratší střední dobu života, nežli radioaktivita

těchto dalších dvou složek kontaminace.

Rovněž tak i5hrnná aktivita radioaktivních korozních produktů tvoří jen nepatr-

ný zlomek úhrnné aktivity štěpných produktů, které vznikají v jaderném reaktoru,

případně při jaderném výbuchu. Význam aktivovaných korozních produktů spočívá

v tom, že tvoří stálou součást kontaminantu primárního a přilehlých okruhů /vzni-

kají i za normálního provozu reaktoru/, zatímco směs štěpných produktů se v teplo-

nosných okruzích objevuje pouze při porušení těsnosti palivových článků.

P r o d u k t y a k t i v a c e c h l a d i v á a j e h o p ř í m ě s í

Korozní produkty se vyskytují převážně ve formě oxidů nebo kalů v potrubí

a nádržích. Množství korozních produktů u materiálů s relativně malou rychlostí ko-

roze se pohybuje kolem 0,833 g.m" .s , tj. asi ICO g za den u velkých reaktorů

s rozsáhlým povrchem primárního okruhu.

U reaktorů chlazených plynem, jestliže chladivém je samotný vysoce čistý

vzduch, je dominujícím radionuklidem Ar /poločas přeměny 112 min/, vznikající ak-

tivací Ar neutrony, dále pak plynné štěpné produkty - radionuklidy kryptonu

a xenónu. Je-li chladicím médiem kysličník uhličitý, hlavní zastoupení v kontaminan-

tu mají N, Ar, C a méně významné radionuklidy kryptonu a xenónu. Prakticky

k žádné aktivaci nedochází, je-li chladivém helium. Také aktivita korozních produk-

tů je velmi nízká, avšak u vysokoteplotních reaktorů chlazených heliem obsahuje

chladivo štěpné produkty, zejména radionuklidy I, Te, Ru, Sr, Ba. Reaktory chlaze-

né sodíkem produkují značné množství Na /poločas přeměny 2,6 r/ a Na /poločas

přeměny 15 h/, jehož objemová aktivita v primárním okruhu dosahuje řádově

lO12Bq.l"1 /lC^Ci.l"1/.

U težkovodních reaktorů je tritium H dominující radionuklidem vznikajícím

v chladivú reakcí neutronů s H. Tritium vzniká v jisté míře u všech typů reaktorů.
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Tab. 6 Významrpjší radioaktivní produkty koroze materiálů reaktorů a přilehlých okruhů

Nuklid

Z

15

24

25

25

26

27

27

28

29

30

40

41

42

74

X

P

Cr

Mn

Mn

Fe

Co

Co

Ni

Cu

Zn
Zr
Nb

Mo
W

A

32

51

54

56

59

58

60

65

64

65

95

95

99

187

Poločas T

h - hodin
d - dnů
r - roků

14,3 d

27,8 d

291 d

2,58 h

45,1 d

71 h

5,29 r

2,56 h

12,8 h

245 h

65 d

35 d

64 h

1 d

Typ
premeny

beta -
«

"

K

beta -
11

n

•i

K,beta -

beta +

beta -

n

Energie částic

f J

274

121

-

458

73,7

77,7

49,7

336

96

52,8

64

25,6

197

101

MeV

1,71

0,756

-

2,86

0,46

0,485

0,31

2,10

0,6

0,33

0,40

0,16

1,23

0,63

Energie záření
qama

f J

_

51,3

134,0

134,5

176

130

213

239

215

176

115

123

118,5

110,5

MeV

_

0,32

0,838

0,84

1,10

0,81

1,333

1,49

1,34

1,11
0,72

0,77

0,74

0,69

to
(O



CO

o

Tab. 7 Významnější štěpné produkty

Nuklid

Z

37

38

38

39

39

40

41

42

43

44

44

46

47

47

48

X

Rb

Sr

Sr

Y

Y

Zr

Nb

Mo

Tc

Ru

Ru

Pd

Ag

Ag

Cd

A

86

89

90

90

91

95

95

99

99

103

106

109

111

113

115m

Poločas

ti - noain
d - dnů
r - roků

19,5 d

54 d

19,9 d

61 h

61 d

65 d

35 d

67 h

2.1O5 r

40 d

1 r

14 h

7,6 d

5,3 d

43 d

Typ

přeměny

beta -
•i

11

••

n

»

»

"

u

»

«

ii

Energie

f J

290

240

96

350

240

64

26

190

46

32

6

150

160

320

260

částic

MeV

1.8

1,5

0,6

2,2

1,5

0,4

0,16

1,2

0,29

0,2

0,04

0,96

I/O

2,0

1,6

Energie záření
crama

f J y

180
-

-

-

-

110

120

malá

-

-

-

-

54

-

150

MeV

1.!
-

-

-

-

0,7

0,75

malá

-

-

-

-

0,34

-

0,96



Pokračování tab. 7

50

50

51

51

52

52

53

55

56

57

58

58

59

60

61

Sn

Sn

Sb

Sb

Te

Te

J

Cs

Ba

La

Ce

Ce

Pr

Nd

Pm

123

125

125

127

127m

129m

131

137

140

140

141

144

143

147

147

136 d

9,4 d

2,7 r

93 h

115 d

33,5 d

8,1 d

33 r

12,8 d

40 h

33,1 d

282 d

13,7 d

11,3 d

2,6 r

beta -
U

"

n

"

••

u

220

380

96

190

110

290

130

83

160

210

93

48

150

130

35

1,4

2,4

0,6

1,2

0,7

1,8

0,8

0,52

1,02

1,3

0,58

0,3

0,93

0,83

0,22

_

300

96

120

140

130

58

110

86

130

23

malá

_

14

-

-

1,9

0,6

0,72

0,09

0,8

0,36

0,66

0,54

0,82

0,145

malá

-

0,09

-



Tab. 8 štěpná jaderná paliva

1

z

92

92

92

94

luklid

X

0

U

U

Pu

A

233

235

238

239

Poločas T

roků

1,6 . 105

7,1 . 108

4,5 . 1O9

2,4 . 104

Typ

přeměny

alfa

»

•t

Energie

f J

760

710

665

810

částic

MeV

4,8

4,5

4,2

5,1

Energie
ga

f J

16

8

8

16

záření
ma

MeV

0,1

0,05

0,05

0,1

Měrná
aktivita
nuklidu
MBq.kg"1

350 000

70

11

2 200 000



1.4.1.2 Zdroje kontaminace při těžbě a úpravě radioaktivních surovin

Nejvýznamnějším zdrojem kontaminace v našich podmínkách je těžba uranové rudy

a její iíprava /8/. Mezi hlavní zástupce přirozeně radioaktivních prvků náleží uran,

rádium, polonium a radon a jejich rozpadové produkty. Jsjich pomerné zastoupení

v horninách, důlní vodě a vzduchu je značné odlišné. Tak např. průměrný obsah Ra

a U je v podzemních vodách několiksetkrát menší než v horninách. Nejvyšší koncen-

trace Rn je ve vzduchu a nižší je ve vodách.

Při obsahu v rudě 1% U, který je v rovnováze se všemi dceřinými produkty

rozpadu, v 1 mg rudy dochází k 60 rozpadům alfa a 30 rozpadům beta za 1 minutu.

Zpracovávané uranové rudy obsahují zpravidla přibližně 0,3% U 0„ /přibližně 2,5 kg

uranu na 10 kg rudy/. Při posuzování vlivu uranových rud na kontaminaci prostředí

lze přibližně předpokládat, že aktivita všech dceřiných produktů uranu obsaženého

v 1 000 kg rudy je asi 122 GBq /3,3 Ci/.

Rozsah kontaminace a fyzikálně chemické formy kontaminantu jsou ovlivňovány

způsobem těžby a dpravy rud /mechanicky nebo chemicky/. Mechanická separace se pro-

vádí bu<3 ve vodném nebo nevodném prostředí. Chemická Úprava spočívá v loužení rud

roztoky kyselin nebo uhličitanů s následnou koncentrací ionexy nebo extrakcí orga-

nickými činidly.

S rostoucím obsahem 2 3 5 U v obohaceném přírodním 2 3 8 U v z r ů s t á aktivita alfa

při 20% obsahu 2 3 S U přibližně 12krát, obsahuje-li 90% 2 3 5 U pak 80krát oproti akti-
2 35vitě přirozené směsi obsahující asi 0,7% U. S růstem obohacení přírodního uranu

izotopem U vzrůstá podíl z celkové aktivity alfa připadající na U a již při

20% obohacení připadá na U 91,5% z celkového záření alfa v důsledku podstatně
234kratšího poločasu přeměny C.

Jak při těžbě, tak zejména při úpravě uranových rud, ale i při výrobě jader-

ného paliva, dochází především ke kontaminaci vody. Množství odpadních vod a obsah

kontaminujících prvků jsou závislé na typu těžby a metodě zpracování radioaktiv-

ních surovin.

Kromě uranu a členů jeho rozpadového řetězce má význam, vzhledem k vysoké

měrné aktivitě /kolem 155 TBq.g"1/, také další zářič alfa 2 1 0Po. Je v urano-

vých rudách, koncentrátech prvků vzácných zemin a odpadech při zpracování rud.

Získává se také ozářením Bi neutrony v jaderných reaktorech.

1.4.1.3 Kontaminace při získávání, výzkumu a využití umělých radionuklidů

Efektivita plynoucí z využívání radionuklidů v národním hospodářství vede

k nárůstu počtu vyráběných radionuklidů a také k prudkému růstu jejich sumární

aktivity. Tyto okolnosti pak vedou ke zvýšené pravděpodobnosti kontaminace život-

ního prostředí., a to jak při jejich výrobě, tak dopravě i aplikacích, což je ne-

gativní stránkou jejich používání.

Nejčastější zdroje záření, jejich vlastnosti a oblasti využití jsou uvedeny

v tab. 9 /8, 9/.

Z uvedeného přehledu je zřejmé, že až na výjimky se jedná o zářiče beta a gama.

Zářiče emitující zářeni gama vyšších energií jsou používány zejména k ozařování ma-

ligních nádorů, ke starilizaci /potravin, nápojů, některých zdravotnických materiá-

lů, apod./ a k defektoskopii. Používají se ve formě uzavřených zářičů.
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Tab. 9 Nejdůležitější používané radionuklidy

Radionuklid

3H

2 2Na

4 2K

5 1Cr

57,58,60Co

5 9Fe
8 2Br

8 5Kr

9 9 mTc

113»In

1 3 1 I

1 3 1 C S

197;2O3Hg

1 9 8Au

Forma

radiofarmaka prc

tritiovaná voda

chlorid

chlorid

sérium albumin,
chloran sodný

cyanocobalamin

citran

bromid sodný

plyn

sérum albumin, agregát,
technecistan

DTPA komplex, chlorid

různé, nejčastěji sérum
albumin, jodid, o-jod-
hipuran, bengálska červeň

chlorid

chlormeradrin

koloidní roztok zlata

Poločas
přeměny

diagnostiku /9/

12,3 r

2,58 r

12,5 h

27,8 d

270 d
71 d
5,29 r

45 d

36 h

5,9 h

1,7 h

8,05 d

9,7 d

65 h
47 d

2,7 d

Používaná
aktivita

/MBq/

5 - 1 0

0,1 - 0,8

4 - 1 0

0,4 - 12

0,01 - 0,04

0,2 - 1

0,8 - 2

4 - 1 5

20 - 500

40 - 400

0,1-20

6

4 - 4 0

4 - 6

terapeutická radiofarmaka /9/
•

3 2P

6 0Co

9 0Sr

9OY

131X

1 8 2Ta

192 I r

1 9 8Au

fosforečnan

jehly, drátky kovu

aplikátory

koloidní roztok

jodid sodný

jehly kovu

zrna kovu

koloidní roztok,
zrna nebo dráty

14,2 d

5,29 r

28 r

64,8 h

8,05 d

115 d

74,5 d

2,7 d

0,04 - 0,08

dle potřeby

dle potřeby

0,2 - 0,4

0,1 - 5

dle potřeby

dle potřeby

1 - 6
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Tab. 9 - pokračování

Radionuklid Forma Poločas
přeměny

Používaná
aktivita
/MBq/

v aktinoterapii, průmyslu, zemědělství /8/

35s
6 OCS
8 9Sr

1 3 7CS

1 4 0Ba
1 4 7Pm

2 2 6

R a

různé sloučeniny

kov

chlorid

kov

chlorid, síran

chlorid

různá
*

87,2 d

5,29 r

51 d

33 r

12,8 d

2,6 r

1 620 r

10 3

řádově 103

10 2 - 10 3

1 - 10 3

370 - 1 850

různá

10 - 103

Ve zdravotnictví se k diagnostice a terapii různých typů onemocnění s výhodou

využívá otevřených zářičů beta-gama. Fyzikálně chemické formy použitých zářičů

jsou závislé na cílech, kterých má být dosaženo a na způsobu aplikace.

Hlavní metody přípravy umělých radionuklidů jsou ozařováni terčových jader

atomů v reaktorech nebo cyklotronech, které umožňují získat preparáty o vysoké

měrné aktivitě a nuklidové čistotě.

K této skupině radioaktivních látek patří také značené sloučeniny, kterých

se dnes připravuje široké spektrum.

1.4.1.4 Kontaminace vznikající při výbuších jaderných zbraní

1,4.1.4.1 Radioaktivní kontaminace jako ničivý faktor jaderných zbraní

Při použiti jaderných zbraní /JZ/ je třeba počítat se vznikem rozsáhlých pá-

sem kontaminace terénu a objektů na něm produkty jaderného výbuchu /PJV/. Ke kon-

taminaci terénu radioaktivními látkami dochází jak v místě výbuchu, tak ve směru

šíření radioaktivního oblaku vypadáváním PJV na terén a tím vzniká tzv. radioaktiv-

ní stopa.

Kontaminace v místě výbuchu je mnohem vyšší než ve stopě, avšak rozměry této

plochy jsou ve srovnání se stopou malé. V místech výbuchu jsou zdrojem ionizující-

ho záření především radioaktivní látky vznikající záchytem neutronů jádry atomů

/tzv. indukovaná aktivita/ a směs štěpných produktů.

Rozměry stopy a dávkový příkon terénu a objektů závisí na ráži zbraně, druhu

výbuchu, meteorologických podmínkách a charakteru terénu.

Radioaktivní kontaminace je jedním z ničivých faktorů jaderných zbraní. Je
způsobováno produkty jaderného výbuchu, ke kterým v pořadí významnosti patří:

- směs štěpných produktů

- nuklidy vzniklé záchytem neutronů jádry atomů látek /indukovaná aktivita/
- nezreagovaná část jaderné výbušniny.
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Maximální kontaminace terénu vzniká při pozemních a podzemních výbuších a při

výbuších na vodní hladině.

Z povětrnostních podmínek nejvíce ovlivňuje rozměry stopy a stupeň kontaminace

a též polohu radioaktivní stopy směr a rychlost větru.

PJV mají při pozemním výbuchu charakter aerosolu, jehož částice mají kulovitý

tvar různého průměru - desetiny ,um až 1 000 ,um. Podíl z celkově vzniklé aktivity

v místě výbuchu, která bude ve stopě, závisí u pozemního výbuchu především na cha-

rakteru půdy /nejvyšší bude u písčitých, tj. lehkých půd/. Hlavní podíl aktivity

připadá na částice o průměru 100 až 1 000 ,um. Rovněž chemické složení částic při

pozemním výbuchu závisí na charakteru půdy v místě exploze.

1.4.1.4.2 Směs štěpných produktů

Jaderné výbušniny-nuklidy uranu g 2U, „2U a plutonia 94PU podléhají účin-

kem neutronů, případně i samovolně štěpné jaderné reakci, jejíž schéma lze znázor-

nit např. leakcí:

kde atomové jádro _2U je nestabilní a okamžitě se štěpí na dva dceřiné produkty,

jejichž průměrný počet na jednu štěpnou reakci je o něco málo větší než 2 a dále na

tzv. odštěpky X a Y, tj. nově vzniklá radioaktivní jádra s hmotnostními čísly 72

až 166 a poločasy rozpadu od zlomků až do desítek sekund. Různost vzniklých radio-

nuklidů je způsobena tím, že nukleony, tj. protony a neutrony štěpných materiálů

/ O, U, Pu/ se mohou rozdělit při štěpení mezi vzniklé štěpné produkty

v různém poměru. Vytvořená radioaktivní jádra jsou prvními, v menším zastoupení

i druhými, případně dalšími členy tzv. rozpadových řetězců. Rozpadávají se emisí

částic beta, fotonů na další radionuklidy - zářiče beta, smíšené zářiče beta - gama

a teprve po 3 až 5 přeměnách jsou vznikající jádra stabilní. Obecně platí, že polo-

čas následujícího radionuklidu je delší než předcházejícího.

štěpné produkty vytvářejí složitou směs radionuklidu /asi 250/ patřících asi

ke 35 chemickým prvkům o protonových^číslech od Z = 30 do Z = 64.

Mezi nejvýznamnější ve směsi štěpných produktů patří radionuklidy těchto prvků:

Sr, Y, Zr, Nb, Ru, Te, I, Cs, Ba, Ce, Pr, Nd a Pm /viz tab. If. Nejdelší poločas
137 9O

přeměny mají Cs /33 roků/ a Sr /28 roků/, které je současně biologicky nejne-

bezpečnějším nuklidem směsi štěpných produktů.

Vzhledem k odlišnosti poločasů rozpadu jednotlivých radionuklidu se jejich za-

stoupení s časem mění; v časném údobí dominují krátkodobé radionuklidy a v pozděj-

ších časových intervalech dlouhodobé.

Procentuální zastoupení jednotlivých radionuklidu jsou závislá na typu štěpné-

ho materiálu a energii neutronů, jež zahajují štěpnou reakci a čase, jenž uplynul

od výbuchu.

Pokles aktivity směsi štěpných produktů je možno vyjádřit empirickým vztahem
Wayové a Wlgnera /10/:

A /t/ = A /I/ . ť1'2 ? /l. 7/

kde t je čas v hodinách, A/l/ je aktivita v čase t = 1 h.

Energetické spektrum záření gama směsi štěpných produktů je složité a s časem

proměnné. Zahrnuje oblast energií od 0,3205 fJ / 9 8 ml Tc/ až po 1,07364 pj/86Br, 8 7Br/.
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22 —1
Štěpné produkty vykazují obrovskou měrnou aktivitu, asi až 2,4.10 Bq.kg štěpných

produktů 1 minutu po výbuchu.

1.4.1.4.3 Indukovaná aktivita

Indukce radioaktivity, tj. přeměna stabilního nuklidu v radioaktivní, nastává

záchytem neutronu jádrem, štěpná i termonukleární reakce jsou zdrojem neutronů.

V materiálu pumy a v okolním prostředí dochází proto k vytváření radionuklidů.

U třífázových jaderných zbraní /štěpení - syntéza - štěpení/ vznikají

z 2 3 8 U radionuklidy 2 3 9Np a 2 3 7 U s poločasy 2,35 d a 6,6 d o počátečních aktivi-

tách, které v období 2 až 8 dnů jsou dokonce vyšší než aktivity vlastní směsi štěp-

ných produktů.

V konstrukčních materiálech nastává indukce 5 4Mn, 2 8A1, 5 5Fe, 5 9Co, 60Co,
6 5Zn, 9 9Mo atd., ve vzduchu vzniká 1 4C, v půdě 2 2Na, 2 4Na, 2 8Al, 3 2P, 4 2K, 4 5Ca,
5 4Mn, 5 6Mn, 8 4Rb, 1 3 4Cs a další. Jejich aktivity jsou závislé na výšce výbuchu,

ráži a typu pumy. Nejvyšší aktivity mají 2 8Al, Na, K, 5 6Mn. Termonukleární reak-

ce je též zdrojem radioaktivního tritia / H/.

Indukované radionuklidy nálože a konstrukčních materiálů jsou obsaženy v ra-

dioaktivním spadu. Většina indukovaných radionuklidů v půdě je ve vrstvě do 20 -

30 cm v oblasti od 1,5 km od epicentra; tvoří zdroj o nízké aktivitě. Maximální

aktivitu nacházíme v hloubce asi 5 cm.

Indukovanou aktivitu v materiálech nelze dekontaminací odstranit a prakticky

ani snížit.

1.4.1.4.3 Nerozštěpená část nálože
2 o "i o o c 239

Radionuklidy U, U, Pu používané jako jaderné nálože /viz tab. 8/ jsou

alfa zářiče. Ve srovnání s beta-gama aktivními štěpnými produkty je jejich aktivita

ve spadu zanedbatelná. Jsou však z radiobiologického hlediska velmi toxickými radio-

nuklidy, a to pro svůj vysoký relativní biologický účinek spočívající ve schopnosti

vysoké hustoty ionizace, tj. ve vytváření velkého počtu párů iontů na jednotkové

dráze letu v absorbátoru. Jejich hlavním místem zachycení /retence/ je kostní
239a plieni tkáň. Kromě toho Pu patří mezi obecně nejtoxičtější nuklidy vůbec.

1.4.2 METODY ZJIŠŤOVÁNÍ KONTAMINACE

Při organizaci dekontaminačních prací všech druhů nesmí být z hlediska bez-

pečnosti a ochrany zdraví při práci zanedbáno měření, které by mělo zahrnovat měře-

ní dávkových /expozičních/ příkonů terénu a prostorů v nichž se dekontaminace prová-

dí a dále pak měření povrchové kontaminace osob, pracovních oděvů, ochranných pomů-

cek apod.

Má-li být dekontaminace Účelná, je třeba znát stupeň povrchové kontaminace ma-

teriálů, terénu, objektů, atp. před dekontaminací i po jejím skončení. Kromě toho

v mnoha případech bude nutno nejprve měřením odlišit povrchovou, tj. zevní kontami-

naci od kontaminace nedostupných vnitřních částí a také indukovanou aktivitu, kte-

rou nelze dekontaminovat, od kontaminace povrchů radioaktivními látkami.

Výsledky měření slouží jako podklad k organizaci dekontaminačních prací, k vý-

počtu sil a prostředků, k volbě metod a pracovních postupů a systému ochrany pra-

covníků, k odhadu druhu a množství odpadních látek apod.
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Existují v podstatě dvě metody zjištování radioaktivní kontaminace, a to:

a/ výpočtem /majícím charakter předpovědi s jistým stupněm pravděpodobnosti/

b/ přímým měřením pomocí přístrojů jaderné techniky.

1.4.2.1 Zjišťování radiační situace výpočtem

1.4.2.1.1 Vztah mezi aktivitou terénu a dávkovým příkonem

Po rozsáhlé kontaminaci okolního prostředí jaderného zařízení při haváriích

spojených s únikem směsi štěpných produktů lze použít k odhadu dávky, kterou by

osoby při pobytu v takovémto prostředí obdržely, následujícího vztahu mezi aktivi-

tou a dávkovým příkonem. Je-li na ploše stovek čtverečných metrů na každém 1 m

aktivita 37 GBq /I Ci/, potom dávkový příkon měřený ve výši 1 m nad terénem kolísá
1-~1 Dávkový příkon 8,6 mGy.h"1 /tj. 1 rad.h"1/.

-2
podle jeho reliéru od 44 do 90 mGy.h

odpovídá přibližně plošné aktivitě 4,0 až 8,0 GBq.m"'' /cca 100 až 200 mCi/. Uvedený

přibližný vztah platí za předpokladu, že během pobytu nedochází k významné změně

v poklesu dávkového příkonu terénu.

Neruda aj. /li/ vypočetli hodnoty dávkových příkonů záření gama pro různé

poloměry ozařování osob při jejich pobytu v terénu kontaminovaném směsí štěpných

produktů uvedených v tab. 10 podle vzorce pro výpočet dávkového příkonu nad stře-

dem kruhového "nehmotného zářiče ve vakuu";

Dg =

kde K - je dávková konstanta;

r - je poloměr zdroje;

ln /1.8/

a - je plošná aktivita;

z - je vzdálenost zájmového bodu nad
středem kruhu

Tab. 10 Závislost dávkového příkonu záření gama D na poloměru ozařování

Poloměr

r /m/

1,0

10,0

50,0

o o

Výška

z /m/

0,04

1,00

0,04

1,00

0,04

1,OO

1,00

Dávkový příkon gama

Ď ,uGy.h~ /Bq.cm"

1,3 - 10"2

1,4 . 10"3

2,4 . 10"2

9,7 . 10"3

3,0 . lo"2

1,6 . 10"2

2,2 . 10"2

Hodnota pro r = °-=> nebyla získána výpočtem, ale představuje

užívaný údaj,podle kterého zamoření "reálného terénu" ploš-

nou aktivitou 37 GBq /I Ci.irT / vytváří dávkový příkon ve

výši 1 m nad terénem cca 70 mGy.h"

Při výpočtu byla použita dávková konstanta pro směs štěpných produktů 0,675

,uGy.h / Bq.cm" .
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1.4.2.1.2 Závislost mezi povrchovou kontaminací a obsahem radioaktivních látek

ve vzduchu

Existuje přímá závislost mezi úrovní kontaminace povrchů a koncentrací radio-

aktivních aerosolů, která závisí na charakteru povrchu, četnosti výměn objemu vzdu-

chu, všeobecné prašnosti místností vůbec, chemických a fyzikálních vlastností radio-

aktivní kontaminace.

Bylo zjištěno, že při pracích s radioaktivním prachem v uzavřených prostorech o

plošné aktivitě 37 MBq.m /I mCi.m" /, odpovídá objemová aktivita 1,48 kBq.m

/tj. 4.10 mCi.m /. Při jednoduchých operacích spojených se vznikem prachu ve

volném terénu vzrůstá objemová aktivita vzduchu pouze o 2.10 jednotek v 1 m .

Při pohybu lidí po podlaze kontaminované alfa zářiči se uvolní do vzduchu ne-
2

vázaná fiást alfa-aktivních látek tak, že jednotkové aktivitě na 1 m odpovídá zvý-
—4 —3 3

šení koncentrace zářičů alfa ve vzduchu o 2.10 až 10 jednotek na 1 n . Tak
např. v nevelkém prostoru bez ventilace při průchodu osob po podlaze kontaminované

-2 -3 —3
aktivitou 1 jednotka . m vzroste aktivita vzduchu o 4.10 jednotek.m

Zobecněním literárních údajů je možno uzavřít, že stupeň zamoření povrchů

a stupeň kontaminace vzduchu nad nimi souvisí vztahem
C = K c q /I.9/

kde C - je koncentrace radioaktivních látek ve vzduchu pracovního prostředí

/MBq.cm"3/, /mCi.cm /

K - koeficient charakterizující podíl aktivity přešlé ze zamořeného povrchu

do vzduchu /cm /

q - úroveň zamoření povrchu, resp. jeho plošná aktivita /MBq.cm /;

/mCi.cm"2/.

K nabývá různých hodnot v širokém rozmezí /10 až 10 cir. / a závisí na mate-

riálu a charakteristice kontaminovaného povrchu, fyzikálně chemických vlastnostech

kontaminujících látek, charakteru prováděných prací aj. faktorech, jako např. nasy-

cenost prostoru technikou a zařízením, četnost výměn objemu vzduchu apod.

1.4.2.2 ZjišĚováni stupně povrchové kontaminace přístroji

v zásadě lze rozdělit metody měření povrchové kontaminace pomocí přístrojů ja-

derné techniky napřímé a nepřímé. K přímým náleží takové metody a postupy, kdy de-

tekční část přístroje snímá signál v přímém kontaktu s povrchem kontaminovaným ra-

dioaktivními látkami nebo když je detektor umístěn v prostoru, kde ke kontaminaci

dochází, a to v takové geometrii, která umožňuje snímat danou veličinu z celého

prostoru. Detektor může být i částečně stíněn tak, aby detegoval pouze záření vychá-

zející z vymezeného prostorového úhlu.

Nepřímá měření povrchové kontaminace se zásadně uskutečňují mimo kontaminované

prostory ve vymezeném prostředí, protože úroveň pozadí buä zatěžuje měření nepří-

pustně velikou chybou nebo znemožňuje měření zcela tím, že je překročen celý dyna-

mický rozsah měřicího přístroje. V takovém případě se při možné, či účelné demontá-

ži část zařízení nebo jeho celku přenese na zvoleni místo s nízkým pozadím. Vzhle-

dem k tomu, že řadu zařízení a povrchů nelze snadno nebo vůbec demontovat /např.

podlahoviny, nátěry aj./, odebírají se z takovýchto povrchů vzorky s některou z

vhodných metod. Mezi nejznámější patří ster pomocí suchých nebo vlhkých tamponů

/z buničité vaty, gázy aj. materiálů/, sejmutí povrchové kontaminace náplastí nebo

snímatelnými laky apod.
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1.4.2.3 Nepřímé metody měřeni

Pri těchto metodách je nutné znát hodnotu koeficientu sejmutí aktivity z dané-

ho povrchu zvoleným prostředkem a pracovním postupem. Koeficient sejmutí vyjadřuje

vztah mezi aktivitou např. tamponu A a skutečnou aktivitou povrchu A :

A
k s = — £ - /1.10/

Koeficient sejmutí se stanovuje experimentálně a závisí na mnoha faktorech,

zejména na metodě stáru. Jeho hodnota je zatížena subjektivními činiteli, jako

je např. tlak na tampon, způsob a doba steru, míra zvlhčenl tamponu apod.

Tabulka 11 uvádí hodnoty k pro některé používané metody steru. Z tabulky
S

vyplývá, že suché metody steru jsou málo účinné. Naproti tomu při mokrých způsobech

dochází jednak k částečnému rozpouštění kontaminantu a tím i možnosti jeho průniku

jednak do hlubších vrstev povrchu materiálů, ale i dovnitř tamponů, což má nepří-

znivý vliv na správnost měření, zejména nízkoenergetických zářičů beta.

Tab. 11 Střední koeficienty sejmutí pro různé metody /156/

Metoda sejmutí

Filtrační papír

Gázový tampon smočený ve vodě

Gázový tampon ovlhčený v 1 až
1,5 N HNO3

Postupné otírání dvěma gázovými
tampony, zvlhčenými 1 až 1,5 N
HNO a poté suchým tamponem

Střední koeficient
sejmutí k

0,2

0,6

0,9

0,9 až 1,0

1.4.J POKLES RADIOAKTIVITY V ČASE

Závislost počtu N atomů, nepremenených radioaktivním rozpadem, na čase t,

pro případ, že v čase t = 0 počet N

/rozpadu/:
N , vyjadřuje zákon radioaktivní přeměny

N = N o . e "" /I.11/

kde: A - je konstanta radioaktivní přeměny /rozpadová konstanta/.

Podobně aktivita A, definovaná jako počet atomů přeměněných v časové jednotce,
je přímo úměrná počtu N a řídí se tedy podobným zákonem:

A = A o . e~ ̂ ť /l. 12/

kde: A = A v čase t = 0.

Máme-li určitý nuklid, přesněji řečeno /viz kap. 1.1/ jaderné individuum

*X/T/, pak po uplynutí jeho poločasu T, tj. v čase t = T podlehne radioaktivní pře-

měně polovina množství N , čili N » N/2 a zákon radioaktivní přeměny dostane tvar:

N - 2 71.13/



kde: n = t/T je čas vyjádřený v počtu poločasů. Srovnáním vztahů /I.11/ a /I.13/

obdržíme:

\ . T = In 2 /I.14/

Grafický průběh závislosti N = f/t/ ve tvaru N / N Q = f/t/T/ je uveden na obr.l

N/N,

1,0

os

oN=N0

1 2 3 4 5 t/T

N - počet atomů radioaktivního nuklidu v čase t;

N - počet atomů radioaktivního nuklidu v čase

t = O; T - poločas radioaktivní premeny; \ - kon-

stanta radioaktivní přeměny

Obr. 1 Zákon radioaktivní přeměny: N/No = e " ^ = 2 ~
t / T

Rozměr aktivity A je /s /. Jednotkou této aktivity je podle SI 1 Bq /becque-

rel, čti "bekerel"/, což je aktivita rovná jedné radioaktivní přeměně za sekundu.

Starší jednotkou aktivity užívanou dosud v materiálech RVHP je 1 Ci /curie, čti

"kyry"/. 1 Ci = 3,7.10 Bq, což je zhruba aktivita jednoho gramu radia ogRa-

Aktivitu A lze experimentálně přímo stanovit velmi nesnadno. Zpravidla měříme

veličinu I = k . A přímo úměrnou aktivitě. Touto veličinou I může být tok částic

procházející detektorem, ionizační proud, apod. Někdy se tato veličina I nazývá

též "relativní aktivitou". Koeficient úměrnosti k je závislý na podmínkách měření:

geometrii měření, účinnosti a citlivosti detektoru apod. 2a určitých neměnných pod-

mínek měření je koeficient k = konst. V tom případě závislost I = f/t/ má rovněž

forrou podobnou zákonu radioaktivního rozpadu.

1.4.4 ZVLASTNOSTI CHOVANÍ KONTAMINANTŮ

I předměty silně kontaminované radioaktivními látkami bývají obvykle kontami-

novány nepatrným a chemicky obtížně stanovitelným množství radLonuklidů. V souvi-

slosti s tím hovoříme o stope/éra množství, stopových koncentracích nebo krátce

o stopách radioaktivní látky.

Už v počátcích ro2voje chemie radioaktivních látek se zjistilo, že se tyto

látky často chovají odlišně od látek chemicky identických, avšak neradioaktivních

a přítomných v běžných koncentracích. Bylo zjiětěno např., že se roztoky těchto

látek chovají často jako koloidní roztoky a přitom nebylo možno ii nich dokázat

např. Tyndalův efekt. Podobně vykazovaly radioaktivní látky nesrovnatelně vyšší

adsorpci nežli jejich neradioaktivní analogy. Tyto rozdíly v chování vedly nejdří-

ve k domněnce, že jejich příčinou je radioaktivita. Brzy se dokázalo, že tato pří-

čina tkví v rozdílné koncentraci a množství radioaktivních a neradioaktivních látek
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Radioaktivní látky byly studovány ve stopových množstvích a koncentracích, které se

tehdy vymykaly přímému sledovaní chemickými metodami. Mohly však být sledovány me-

todami radiometrickými, které zase byly nepoužitelné pro sledování neradioaktivních

látek. Neradioaktivní látky mohly být zkoumány pouze v množstvích a koncentracích

o mnoho řádů vyšších. Radioaktivita, přesněji řečeno ionizující záření ovlivňuje

chování např. roztoků radioaktivních látek až tehdy, když je hustota toku částic

a jejich energie tak vysoká, že dochází k radiačním změnám roztoku, např. k radio-

lýze. To však jsou zir.ěny jiného druhu, které nesouvisí s rozdíly v chování uvede-

nými výše.

Pokud pracujeme v oberu poměrně malých toků ionizujícího záření, které nemohou

podstatně měnit látku svými radiačními dčinky platí, že radioaktivní i neradioak-

tivní látky stejné chemické formy se chovají stejně, pokud jsou ve stejných množ-

stvích a stejných koncentracích.

Vzhledem k nepatrným koncentracím radioaktivních látek bývá obtížné provádět

s nimi některé základní chemické operace, např. srážení z roztoků. I když jde o vy-

tváření velmi málo rozpustných sraženin, nedokážeme vždy vytvořit koncentraci nasy-

ceného roztoku nutnou k vypadnutí sraženiny. Někdy, např. v případě roztoků radio-

nuklidů Zr a Nb, bývá obtížné i přelití roztoku z jedné skleněné nádoby do druhé.

Na povrchu skla nádoby může dojít k tak vysoké sorpci, že téměř žádný radionuklid

v roztoku nezůstane. Z těchto a jiných důvodů bylo v chemii radioaktivních látek

/radiochemii/ zavedeno používání tzv. nosičů.

Nosič radioaktivní látky je makromnožství neradioaktivní látky, které se smísí

se stopovým množstvím radioaktivní látky & chová se alespoň při určitých chemických

operacích podobně jako tato radioaktivní látka. Nosič může být izotopní a neizotop-

ní. Izotopním nosičem je makromnožství neradioaktivních nuklidů stejného prvku a ve

stejné chemické formě s radionuklidem.Např. se stopovým množstvím radionuklidu
9O 9O

Sr /28 let/ ve formě SrCl. se smísí makromnožství neradioaktivního SrCl , kte-

ré se může po rozpuštění ve vodě snadno vysrážet kyselinou sírovou. Vzniklá sraže-

nina SrSO. obsahuje téměř všechn-j radioaktivitu, kdežto v roztoku zůstane její vel-

mi malý podíl. Kdybychom nepoužiji v tomto případě izotopního nosiče, nemohli by-

chom radioaktivní Sr vůbec srážet, neboř bychom nedosáhli součinu rozpustnosti.

Nevýhodou izotopního nosiče je skutečnost, že běžnými chemickými postupy nemůžeme

z jeho směsi s radionuklidem získat zpět čistý radionuklid bez nosiče. Při dekonta-

minaci se setkáváme s radionuklidy s izotopním nosičem v případě radioaktivních pro-

duktů koroze v primárním teplonosném okruhu jaderné elektrárny. Radioaktivní produk-

ty koroze- tvorí belastní nosič neradJ.oaktivní látky, která je v celém svém objemu

prostoupena stopovým množství radionuklidu stejného prvku ve stejné chemické formě

s balastem - izotopním nosičem. Naproti tomu štěpné produkty uranu obsahují sice

v některých případech taky izotopní nosič a tady v nadbytku, např. o 1 až 3 řády

vyšším nežli je koncentrace příslušného radionuklidu, avšak tato směs radionukli-

du s izotopn/m nosičem zůstává jako celek v oblasti stopových množství a stopových

koncentrací. Taková směs se běžně považuje za radionuklid "bez nosiče", správněji

"radionuklid, k němuž nebyl přidán nosič". Se skutečným radionuklide.n bez nosiče

se lze setkat poměrně vzácně /např. Tc, Ra/.
Neizotopní nosič ;<atří k jinému prvku, nežli je prvek radionuklidu. Např. do

roztoku radionuklidu Sr ve formě SrC.l_ se přidá makromnožství neradioaktivního
90DaCl0. V tomto případě lze vysrážet " Sr ve stopové koncentraci kyselinou sírovou

9Ospolečně s BaSO,. Vzniklá sraženina BaSO, obsahuje téměř veškerý radionuklid Sr.

Tomuto typu srážením říkáme spolusrážení. V tomto případě lze vhodnými chemickými
90procesy získat Sr ze sraženiny
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Spolusrážení může být založeno na izomorfismu neizotopního nosiče a příslušné

chemické formy radionuklidu nebo na adsorpci radionuklidu na nosiči. Hovoříme pro-

to o izomorfním a adsorpčním spolusrážení. Pro dekontaminaci má největší význam ad-

sorpční spolusrážení, uplatňované při dekontaminaci kapalných radioaktivních odpadů

srážedly.

1.4.5 CHEMICKÉ FORMY KONTAMINANTĎ

Kontaminanty, tj. radionuklidy mohou mít v roztoku různou chemickou formu,

a to: iontovou, molekulovou a koloidní. Iontová forma obsahuje pouze jediný atom,

jímž je atom příslušného radionuklidu:

1 J 7 C s + , 9 5Zr 4 + , 1 3 V , atd.

Složitou iontovou formou radionuklidu rozumíme ion, obsahující kromě atomu jádra

příslušného radionuklidu, ještě jiné atomy:

/ 1 8 5WO 2/
2 +, / 1 3 1IO 3/-,

kde i = 1, 2, 3, 5, 6 /nikoliv 4/.

Molekulové formy jsou rovněž prosté, např. I 2 a molekulové komplexy, např.

/95Zr/OH/4/°, /
95Zr/OH/i/NO3/4_1/°, kde i = 1, 2, 3. Koloidní formy radionuklidu

jsou pravé a nepravé, tj. pseudokoloidy. Pravé koloidy radionuklidu jsou tvořeny

těžko rozpustnou sloučeninou radionuklidu koloidního charakteru. Např. ve vodných

roztocích solí radionuklidu trojmocných a vícemocných kovů dochází k hydrolýze za

tvorby hydroxidu příslušného radionuklidu - kovu. Součiny rozpustnosti těchto hy-

droxidů mají mizivě nepatrné hodnoty, např. pro Y/OH/, asi 10 , pro Ce/OH/.

asi 1O~48, pro Zr/OH/. asi 10~ 5 1 a pro Nb/OH/,. /za předpokladu, že vzorec Nb/OH/,.
-71je pro hydroxid niobičný správný/ dokonce 10 ! Následkem toho, i když je radio-

nuklid zmíněných trojmocných a vícemocných kovů ve stopové koncentraci, může být

dosaženo součinu rozpustnosti pro jehc hydroxid, který vypadne z roztoku ve formě

neviditelných ultramikroskopickych kolcidních částeček, které nevykazují např.

Tyndalův efekt, vzhledem k malým rozměrům a značnému zředění, lze je však např. od-

stranit z roztoku odstředěnírr. ultracentrifugou.

Nepravé koloidní formy, tzv. pseudokoloidy jsou složitější a rozměrnější koloid-

ní částečky, nežli pravé koloidy. Jejich jádrem není chemická forma radionuklidu,

nýbrž cizí, neradioaktivní, těžko rozpustná koloidní nečistota, která má funkci ja-

kéhosi neizotopního nosiče, na jehož povrchu jsou zachyceny jiné formy /iontové,

molekulové, případně i pravé koloidní/ radionuklidy. Jádrem pseudokoloidní částeč-

ky může být koloid kyseliny křemičité vyloužený ze stěn skleněných nádob nebo ko-

loid hydroxidů železa vyloužený z ocelového potrubí apod.

Stopy radionuklidu alkalických kovů tvoří výhradně prosté jednomocné kationty

typu Me . Stopy radionuklidu alkalických zemin mohou tvořit jednak prosté dvojmocné

kationty typu Me nebo též pseudokoloidy. Přitom tendence ke tvorbě pseudokoloidů

zde vzrůstá s^protonovým číslem kovu žíravé zeminy. Stopy radionuklidu trojmocných

a vícemocných kovů tvoří polydisperzní vodné roztoky, které mohou obsahovat v zása-

dě všechny zmíněné formy radionuklidu ve směsích i jednotlivě, kdy jedna forma

převládá nad druhými.

Nutno říci, že cnemické formy radionuklidu a vůbec chemismus při studiu dekon-

taminace bývá často podceňován. Není tak dávná doba, kdy byly zveřejňovány práce,

které chemickou stránku dekontaminace zcela ignorovaly. Zkoumaly odstraňování radio-
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nuklidů bez ohledu na to v jaké jsou chemické formě a dokonce i bez ohledu na to,

V. jakému chemickému prvku patří,

1.4.6 VÝZNAM SORPCE PŘI KONTAMINACI A DEKONTAMINACI

Sorpce je největší překážkou při dekontaminaci povrchů tuhých předmětů a naopak

významným pomocníkem při dekontaminaci tekutin /tj. kapalin a plynů/. Při kontami-

naci a dekontaminaci se uplatňují prakticky všechny druhy sorpce: iontová, moleku-

lová, koloidní i chemosorpce. Podstatou iontové sorpce či iontové výměny jsou

Coulombovy elektrostatické síly, podstatou molekulové sorpce - síly van der Waalso-

vy, při koloidní sorpci se uplatňuji jak van der Waalsovy, tak i elektrostatické

síly a chemosorpci způsobuje chemická /kovalentní/ vazba.

1.4.6.1 Studium adsorpce

Tok částic I vycházejících ze vzorku tuhého sorbentu o jednotkové ploše povr-

chu, ponořeného do roztoku radionuklidu, v závislosti na době t bude charakterizo-

ván křivkou na obr. 2.

Tok I částic vzorku tuhého sorbentu, na němž se adsorbuje

radionuklid z roztoku, v závislosti na době t adsorpce

I - tok částic odpovídající sorpční rovnováze; t - doba,

v níž je prakticky dosaženo sorpční rovnováhy

Obr. 2 Kinetika adsorpce

Po uplynutí doby t > t je dosaženo sorpční rovnováhy a rovnovážný tok I čás-

tic se už prakticky nemění. Rovněž rovnovážná koncentrace radionuklidu v roztoku

charakterizovaná tokem i' částic vycházející z jednotkového objemu roztoku se prak-

ticky nemění.

Závislost rovnovážné adsorpce, v našem případě I na rovnovážné koncentraci,

tj. ľ vyjadřuje Langmuirův vztah:

1 + k . I

Protože v našem případě jde o stopové koncentrace,

a koeficient adsorpce

a tedy:

Ka =

/I.15/

/I.16/

/I.17/

44



Pro výzkum v oboru dekontaminace má význam studium závislostí koeficientu K &

na pH roztoku, koncentraci prvku radionuklidu v roztoku, koncentraci cizích látek

v roztoku, na teplotě a při adsorpci radionuklidu trojmocných a vícemocných prvků

též na stáří roztoku1. Výkladem těchto závislostí se zabýval Starik /I/ a nově

i Michajlov /12/.

1.4.6.1.1 Závislost adsorpčního koeficientu radionuklidu při sorpci na katexových

površích na pH roztoku

Řada povrchů významných pro dekontaminaci /plasty, celulóza, aj./ má vlastno-

sti slabých katexů /viz kap. 1.5.2/. Při adsorpci prostých iontových forem radio-

nuklidu na katexových površích koeficient adsorpce kationtů s růstem pH roste

a adsorpce aniontů naopak klesá, což lze vysvětlit konkurencí s ionty H a OH .

Složitější obraz závislosti K = f/pH/ dostaneme při adsorpci radionuklidu trojmoc-
a

ných a vícemocných kovů, jejichž sloučeniny podléhají ve vodném prostředí hydrolý-

ze a u nichž následkem toho může docházet i k vytvoření pravých koloidů v roztoku.

Minimální hodnota pH, při níž existuje v roztoku radionuklidu Me n pravý koloid

hydroxidu Me/OH/ je dána rovnicí /I/:

pH = 4 - log L M e / 0 H / + 14 - -±- . log /Me n +/ /1.18/

kde: Me/OH/ je součin rozpustnosti hydroxidu prvku radionuklidu Me/OH/ a /Me11 / -

molární koncentrace prvku radionuklidu, včetně izotopního nosiče.

V těchto případech dostaneme na křivkách závislostí K = f/pH/ charakteristic-

ké maxima, jejichž výklad podal Michajlov /12/, který překonal starší názory Sta-

rikovy /I/.

1.4.6.1.2 Závislost adsorpčního koeficientu na koncentraci prvku radic.aklidu

Tato závislost je v podstatě dána Langmuirovým vztahem /I.15/. Protože

koncentraci radionuklidu můžeme v praxi měnit jen v úzkých mezích, pomáháme si pří-

davkem izotopního nosiče. Koncentrace radionuklidu též ovlivňuje hodnotu minimální-

ho pH při níž existuje pravý koloid hydroxidu podle rovnice /I.18/.

1.4.6.1.3 Závislost adsorpčního koeficientu na koncentraci nekomplexních iontů

Nekomplexní ionty v roztoku mohou svými ionty konkurovat prostým iontovým for-

mám radionuklidu. Kromě toho mohou ovlivňovat vylučování koloidů a snad i molekulo-

vých forem radioiiĽklidu "vysolovacím efektem" /I/, t j. stoupající koncentrace těch-

to elektrolytů zvyšuje tendenci k vyloučení koloidních forem radionuklidu z roztoku.

1.4.6.2 Studium desorpce

Desorpce se kvantitativně vyjadřuje desorpčním koeficientem K,, což je poměr

hmotností zbytku adsorbovaného sorbátu po desorpci. a téhož sorbátu před desorpcí.

Protože toky částic jsou přímo úměrné hmotnostem radionuklidu, platí, že:

"d I o /I.19/

kde: Ifcl - je tok částic ze vzorku sorbentu v čase t, počítaného od počátku de-

sorpce

I Q - původní tok částic z téhož sorbentu před desorpcí.

Tzv. procento desorpce je rovno:

% Kd = 100 . Kd/%/ /I.20/
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1.4.6.2.1 Vratnost sorpce

Sorpce je vratná,probíhá-li současně oběma směry, tj. probíhá-li adsorpce i de-

sorpce současně. Při dosažení sorpční rovnováhy vratné sorpce probíhá adsorpce

i desorpce téhož sorbátu stejnou rychlostí. Iontová a molekulová sorpce je v zása-

dě vratná, kdežto koloidní sorpce nevratná. V praxi však komplikují sorpci pro-

cesy difúze do pórů vysoce členitého sorbentu, přes blány polopropustných buněk,

přes hutný povrchový film apod. Proto v praxi hovoříme o vyšším či nižším stupni

vratnosti sorpce.

Vratnost sorpce zkoušíme desorpcí v roztoku, který neobsahuje radionuklid,

jinak však má stejné složení jako roztok v němž probíhala adsorpce radionuklidu

na sorbentu. Po dosažení sorpční rovnováhy u vratné sorpce koeficientu Kd -» 1,

kdežto u nevratné sorpce Kd < 1. U nevratné sorpce nemůžeme hovořit o dosažení

sorpční rovnováhy při desorpci. Proto si zvolíme určitou dobu T^, kdy se už podle

zkušenosti tok částic I . prakticky nemění a tu používáme standardně jako dobu

desorpce.

Nevratnost sorpce neznamená, že sorbát /radionuklid/ nemůže být desorbován.

K jeho desorpci však musíme použít desorpčního prostředí jiného chemického složení

nežli mělo prostředí, v němž probíhala adsorpce.

1.4.6.2.2 Vliv nekomplexních iontů na desorpci f-—
f

Jak tylo uvedeno a adsorpce, nekomplexní ionty v roztoku mohou jednak konkuro-

vat při vratné sorpci iontovým formám radionuklidu a tím zvyšovat desorpci

z povrchů katexových sorbentu, jednak mohou vysolovat koloidní hydrolytické a snad

i molekulové formy nuklidů trojmocných a vícemocných kovů a tím bránit jejich de-

sorpci.

1.4.6.2.3 Vliv pH na desorpci

Ionty H + jednak konkurují při vratné sorpci prostým kationtovým formám na ka-

texových površích, mohou však též při určitém pH bránit hydrolýze a rozpouštět ko-

loidní formy, a konečně mohou snižovat sorpční kapacitu sorbentu. Všechny tyto pro-

cesy vedou zpravidla ke zvýšení desorpce.

1.4.6.2.4 Vliv komplexotvorných iontů na desorpci

Komplexní činidla schopná vytvářet s radionuklidy stabilní rozpustné komplexní

ionty a molekuly všeobecně zvyšují desorpci stop radionuklidu. Při dekontaminaci po-

vrchů je nezbytné, aby tvorba těchto komplexů probíhala v dostatečně krátké době.

Tyto komplexy zvyšují desorpci ze dvou důvodů: mají obvykle velkou molekulu a jsou

tedy poutány k sorbentu slaběji, a kromě toho, řada komplexotvorných činidel je

schopna doslova rozpouštět hydrolytické a koloidní formy radionuklidu a vytvářet

stabilní rozpustné komplexy.

1.4.7 STANDARDIZACE EXPERIMENTÁLNÍCH METOD STUDIA KONTAMINACE A DEKONTAMINACE

POVRCHO

Dekontaminace je v současné době na takové technické úrovni a je tak často

a pravidelně prováděna, že se jako technologický obor dá srovnat s jinými obory.

V oboru dekontaminace zatím neexistují jednotné postupy, metodiky, předpisy a dokon-

ce ani názvosloví. Pro tento nový obor nebyla dosud vypracována československá stát-

ní norma.
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1.4.7.1 Názvosloví

Povrch - každý povrch, který je za laboratorní teploty v tuhém skupenství.

Základní rozměr je plocha, jednotkou je m .

Kontaminant - radioaktivní látka nežádoucím způsobem rozptýlená v prostředí,

ohrožující přímo nebo potencionálně zdraví člověka.

Radioaktivní látka - látka obsahující atomy podléhající samovolné přeměně

provázené změnou složení či energetického stavu jádra atomu.

Kontaminace povrchů - proces, při kterém dochází ke styku kontaminantu

s povrchem, jehož výsledkem je vznik vazby kontaminantu s povrchem.

Kontaminovatelnost povrchů - je charakterizována pevností vazby mezi konta-

minantem a povrchem a kapacitou povrchu pro daný kontaminant. Kontaminovatelnost

se vyjadřuje adsorpční a adhezní konstantou.

Koeficient kontaminace /K / - poměr mezi měrnou aktivitou kapalného kontami-

nantu na počátku kontaminace a plošnou aktivitou povrchu po ukončení kontaminace.

Koeficient adheze / K

a n / ~ poměr mezi měrnou aktivitou tuhého kontaminantu

na počátku kontaminace a plošnou aktivitou povrchu po ukončení kontaminace.

Dekontaminace povrchu - proces vedoucí k odstranění kontaminantu s kontamino-
vaného povrchu. Může být provedena na "suché cestě", tj.za sucha nebo na "mokré
cestě" roztoky nebo samotným rozpouštědlem, např. vodou.

Dekontaminovatelnost povrchu - je charakterizována stupně narušení pevnosti

vazby mezi kontaminantem a povrchem, resp. stupněm odstranění kontaminantu s povr-

chu. Dekontaminovatelnost se vyjadřuje koeficientem dekontaminace /K, /.

Dekontaminační faktor /D / - je definován jako poměr aktivit, resp. četností

impulsů, resp. dávkových příkonů povrchu před a po dekontaminaci.

1.4.7.2 Kontaminace povrchů radioaktivními látkami

V zásadě lze kontaminaci povrchů rozdělit na kontaminaci tuhými radioaktivní-

mi látkami, resp. aerosolem, a kapalinami, tj. pravými či nepravými roztoky radio-

nuklidů ve vodném nebo nevodném prostředí. První způsob lze považovat za kontamina-

ci povrchů za sucha, zatímco druhý kontaminaci povrchů za mokra.

1.4.7.2.1 Kontaminace povrchů za sucha

P r i n c i p m e t o d y

Metoda je založena na tom, že povrch materiálů je zvolený čas v kontaktu

s radioaktivním aerosolem /jednoho, či směsi radionuklidů/ určitého stupně disper-

ze o známé měrné aktivitě a ve zvoleném disperzním prostředí. Hmotnost použitého

radioaktivního prachu musí být volena tak, aby řádově převýšila hmotnost prachu za-

drženého zkoumaným povrchem, což je nutné ověřit neaktivním prachem pomocí některé

klasické analytické metody, ev. gravimetricky. Po uplynutí uvoleného času kontaktu

aerosolu s povrchem a doby sedimentace /vypočtené, příp. experimentálně ověřené/

se měří povrchová aktivita vzorku /četnost impulsů/.

Při hodnocení kontaminovatelnosti materiálů metodou kontaminace na suché cestě

se srovnává plošná aktivita vzorku po kontaminaci Ap S s měrnou aktivitou radioaktiv-

ního kontaminantu /prachu/ A podle vztahu:
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K a h = - ^ S - resp. /1.21/

K ./%/ = r«=- . 1O0 /1.22/
a h Äos

Pro K . navrhujeme zavést název koeficient adheze.

Hlavním problémem této metody kontaminace je dosáhnout reprodukovatelných vý-

sledků v úrovni kontaminace povrchu. K tomu je zapotřebí splnit řadu podmínek jako

jsou:

- neměnná disperzita kontaminující tuhé látky

- vždy stejná hmotnost a měrná aktivita kontaminantu

- stejný způsob /podmínky/ kontaminace např. pomocí standardního zařízení

- homogenost povrchu kontaminovaného materiálu a jeho stejná úprava před kontami-

nací

- měření aktivit /četností impulsů/ prachu a vzorku po kontaminaci musí být prove-

deno za stejných geometrický podmínek.

1.4.7.2.2 Kontaminace povrchů roztoky radioaktivního kontaminantu

Nezávisle na tom, zda se jedná o roztok v polárním, či nepolárním rozpouštědle,

nebo se jedná o pravý, či nepravý roztok, rozeznáváme metodu kontaminace povrchů

ve statických nebo dynamických podmínkách. Toto rozdělení má své opodstatnění

v tom, že za dynamických podmínek dochází k ustavení rozdílné úrovně rovnováhy mezi

aktivitou roztoku a povrchu než za statických podmínek a také je jí dosaženo zpra-

vidla v kratším čase.

1.4.7.2.2.1 Kontaminace povrchu roztokem ve statických podmínkách

P r i n c i p m e t o d y

Podstata metody spočívá v tom, že roztok radionuklidu /ev. směsi radionuklidů/

určitého objemu známé objemové aktivity a pH se při zvolené teplotě ponechá po urči-

tou dobu v kontaktu s povrchem sledovaného materiálu. Pote se vzorek z roztoku vy-

jme a po opakovaném oplachu vodou nebo jinými kapalinami se ponechá oschnout. Nako-

nec se změří plošná aktivita /četnost impulsů/ vzorku.

1.4.7.2.2.2 Kontaminace povrchu roztokem v dynamických podmínkách

P r i n c i p m e t o d y

Principiálně se tato metoda neliší od postupu naznačeného při sledování konta-

minovatelnosti povrchu ve statických podmínkách. Rozdíl je v tom, že za dynamických

podmínek cirkuluje roztok kontaminantu a povrch bývá zpravidla zakotven. K cirkulaci

se používá např. čerpadel nebo se využívá hydrostatického tlaku kapaliny vyplývající

z rozdílnosti výšek mezi zásobníkem s roztokem a vzorkem.

K dosažení dobré reprodukovatelnosti výsledků je zapotřebí:

- volit takové objemy roztoků, aby vzorky byly zcela ponořeny a objemovou aktivitu

takovou, aby bylo dosaženo ustavení sorpční rovnováhy mezi aktivitou povrchu

a roztoku

- udržet po celou dobu kontaktu roztoku s povrchem stále stejné pH roztoku

- zabezpečit, aby povrch vzorků byl před kontaminací ošetřen reprodukovatelným stan-
dardním způsobem /např. odmaštěním, oplachy v kyselém či alkalickém prostředí,
apod./
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- vzorky ukládat do roztoku tak, aby se vzájemně nepřekrývaly

- po skončení kontaminace oplachovat povrchy vzorků stejným způsobem tak, aby byl

odstraněn nevázaný podíl kontaminantu např. trojnásobným oplachem 96% etanolem

s 1% benzinu či éteru, přičemž porce alkoholu by měly být přibližně stejné

- provádět měření objemové aktivity /četností impulsů/ roztoku kontaminantu

i plošné aktivity /četnosti impulsů/ za stejných geometrických podmínek.

K hodnocení kontaminovatelnosti materiálů se pro obě metody používá relativní

vztah mezi plošnou aktivitou zkoušeného vzorku A a výchozí /počáteční/ objemovou

aktivitou roztoku A , kterým je povrch kontaminován:

Kc " • / resp. /1.23/

K /%/ = • -ť . 100 /1.24/
c A

Pro K navrhujeme zavést název koeficient kontaminace.

1.4.7.3 Dekontaminace povrchů kontaminovaných radioaktivními látkami

Obdobně, jako jsou rozděleny metody kontaminace povrchů, lze rozdělit metody

dekontaminace jednak za sucha a jednak za mokra. Dekontaminaci za mokra lze usku-

tečnit roztoky dekontaminačních činidel v polárních nebo nepolárních rozpouštěd-

lech. Dekontaminace může být provedena bu3 ve statických nebo v dynamických podmín-

kách.

K metodám dekontaminace v dynamických podmínkách počítáme také dekontaminaci

třepáním vzorků v roztocích.

Principiálně se metody experimentálního studia dekontaminace od metod studia

kontaminace, alespoň pokud se týká metod na mokré cestě, neliší. Rozdíl spočívá

v tom, že v kontaktu se sledovaným povrchem /v tomto případě již kontaminovaným/

je dekontaminační roztok zvoleného /standardního/ složení a vlastností, nikoliv

roztok kontaminantu. Také pracovní postupy, zařízení a pomůcky používané ke sledo-

vání dekontaminovatelnosti jsou shodné.

K hodnocení materiálů z hlediska dekontaminovatelnosti jejich povrchů se po-

užívá koeficientu dekontaminace K. , který vyjadřuje vztah mezi plošnou aktivitou,

dávkovým příkonem, četností vzorku před dekontaminací A a plošnou aktivitou /dáv-

kovým příkonem, četností/ vzorku po dekontaminaci k^:

A - A.

*dc = — h — - - resp- z1-25/
P

K d c /%/ = P

A "
 d • 100 /I.26/
P

Na rozdíl od metod sledujících kontaminovatelnost materiálů je v některých

případech u metod dekontaminace těžko stanovit, zda se jedná o metodu na suché, či

mokré cestě, a to zejména tam, kde se používají dekontaminační prostředky pastovi-

tého charakteru s různým, často těžko definovatelným, obsahem vody.

K zabezpečení dobré reprodukovatelnosti výsledků je třeba splnit stejné podmín-

ky, jako bylo uvedeno v odst. 1.4.7.2.2 s výjimkou části týkající se vlastností

kontaminujícího roztoku. V případě dekontaminace je nutno zabezpečit stálé a neměn-

né složení dekontaminačního roztoku a jeho vlastností /pH, vodivost, teplotu, aj./.
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''1.4.7.4 Hodnocení účinnosti dekontaminace

Kromě navrhovaného koeficientu dekontaminace je možné vyjádřit účinnost dané-

ho dekontaminačního činidla a postupu také:

- zbytkovou Je Larninací

- ods t raň ..un

- dekontaminačním faktorem

- ".ompkinsovým dekontaminačním indexem.

Zbytková kontaminace Z' udává jaký podíl z původní aktivity A zůstal na po-

vrchu materiálu po dekontaminaci;

A, I,
Z' = -jS- , resp. Z = ~f- A . 27/, /1.28/

o o

kde A, je aktivita zbylá na povrchu po dekontaminaci.

1 , 1 , jsou četnosti impulsů povrchu před dekontaminací a po ní.

Odstraněním U' vyjadřuje podíl aktivity, který byl dekontaminací odstraněn

U' = 1 - Z' = 1 - -— /1.29/, /1.30/

Dekontaminační faktor D udává, kolikrát byla dekontaminací snížena původní

aktivita Ao dekontaminovaného povrchu /objemu, apod./:

A I
D p = -j2- t resp. = -j£- /I.31/, /I.32/

a je vlastně převrácenou hodnotou zbytkové kontaminace Z:

Tompkinsův dekontaminační index D. je dekadický logaritmus dekontaminačního

faktoru D :

A I

D = log — 2 _ = log — ° _ /1.34/, /1.35/
Ad d

1.5 POVRCHY TUHÝCH DEKONTAMINOVANÝCH
MATERIÁLŮ A SORBENTŮ

Kontaminační a dekontaminační procesy jsou ovlivňovány procesy vzájemného půso-

bení kontaminantu s povrchem tuhého kontaminovaného předmětu, případně sorbentu.

Čím větší je měrný povrch tuhého předmětu či sorbentu, tím je větší toto vzájemné

působení.

1.5.1 FYZIKÄLNÍ VLASTNOSTI

Podle členitosti lze rozdělit tuhé dekontaminované materiály na tři kategorie:

Málo členité povrchy, k nímž patří kovy, nátěry, plastické hmoty, kaučuk.

I zde se setkáváme s jemnou pórovitostí. Pronikání radionuklidů do hloubky předmětu

je však velmi pomalé.

Pórovité materiály, k nimž řadíme textilní látky, kůže, povrchy lidské těla -
pronikání radionuklidů do hloubky předmětu je rychlé a značné, dekontaminace je ob-
tížná.
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Hrubé členité materiály, k nímž patří povrch terénu, vnitřní a vnější povrch

budov, dřevo apod. Dekontaminace těchto materiálů se provádí mechanickým odstraňo-

váním vrchní kontaminované vrstvy předmětu.

1.5.2 CHEMICKÉ VLASTNOSTI

Podle chemických vlastností tuhých předmětů určených k dekontaminaci povrchů

a sorbentů k dekontaminaci vody a roztoků, lze rozdělit tyto materiály na tyto tři

kategorie:

- málo reaktivní materiály

- ionexové materiály

- kovy.

1.5.2.1 Málo reaktivní materiály

Sem patří zejména teflon, polyetylén a polypropylén. Z nich je z hlediska

dekontaminace nejvýhodnější teflon. Tento polymer je nejen hydrofobní, ale též

oleofobní, mechanicky je stálý a voda na něj nepůsobí do 473 K /200 °C/. Polyety-

lén je použitelný jen asi do 373 K /100 °C/ a na rozdíl od teflonu botná v řadě

organických rozpouštědel. Příměsi v polypropylénu a polyetylénu, a oxidace poly-

propylénu mohou učinit tyto materiály reaktivní vůči kontaminaci.

1.5.2.2 Ionexové materiály

Naprostá většina materiálů významných z hlediska kontaminace a dekontaminace

má vlastnosti měničů iontů. Jde jednak o ionexové sorbenty o velké sorpční kapa-

citě užívané k dekontaminaci kapalných radioaktivních odpadů a vody, jednak o běž-

né tuhé materiály, jejichž povrchy je nutné dekontaminovat a které vykazují ve vět-

ší či menší míře vlastnosti slabých ionexů.

Mezi ionexové sorbenty patří především ionexové pryskyřice, přírodní i umělé

anorganické zeolity, molekulová síta a sulfonované uhlí. Největší sorpční kapaci-

tu mají ionexové pryskyřice. Určitou jejich nevýhodou je botnání. Naproti tomu

anorganické ionexy - zeolity nebotnají, mají však nižší sorpční kapacitu a vyšší

selektivitu nežli ionexové pryskyřice. Sulfonované uhlí je především levným kate-

xem, byt i s menší kapacitou.

Mezi tuhé materiály s vlastnostmi slabých ionexů patří skla, celulózové ma-

teriály, proteinové materiály, plastické hmoty a umělá vlákna, kaučuky, nátěry

a korozní povrchové filmy na kovech. Aktivními /katexovými/ centry na sklech

jsou volné vazby na povrchu nebo lomu skla, skupiny -OMe na povrchovém silikage-

lovám filmu skla apod. Celulóza zase obsahuje určitý počet karboxylových skupin,

vzniklých oxidací celobiózního řetězce. Proteinové materiály /vlna, kůže, živá ků-

že/ a polyamidová vlákna mohou mít vlastnosti jak katexové, vzhledem k přítomnosti

kyselých karboxylových skupin, tak i anexové, vzhledem k zásaditým iminovým skupi-

nám v makromolekule. Karboxylové skupiny se poměrně snadno vytvářejí oxidací řady

dalších plastických materiálů, nátěrů, kaučuků apod. Vlastnosti slabého katexu mají

též kysličníky a hydratované kysličníky kovů v povrchových filmech vzniklých korozí.

1.5.3.2 Kovy

S odkrytými povrchy kovů se při kontaminaci a dekontaminaci setkáváme zřídka.

Na kovech je prakticky vžůy povrchový film, jehož vlastnosti jsou probrány v další
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kapitole 1.5.3. Výjimku zde činí povrchy drahých kovů, zvláště povrchy platinového

nádobí používaného k některým operacím pii laboratorním výzkumu v radiochemii a de-

kontaminaci. U drahých kovů /Pt, Au/ však dekontaminace není problémem, vzhledem

k možnosti použití např. silně kyselých roztoků.

1.5.3 POVRCHOVÉ FILMY

Povrchy dekontaminovaných předmětů jsou často pokryty povrchovými filmy cizích

látek, nečistot a produktů koroze, které mají pro kontaminaci a dekontaminaci znač-

ný význam, neboE určují povrchové vlastnosti dekontaminovaného předmětu. Viskosní

povrchové filmy umožňují např. vyšší adhezi radioaktivního spadu na daném předmětu.

Na druhé straně však povrchové filmy izolují kontaminovaný předmět před přímým sty-

kem s kontaminantem. Tyto filmy bývají alespoň částečně odstraňovány při dekontami-

naci společně s kontaminanty s povrchů kontaminovaných předmětů.

Dělíme je na povrchové filmy kovových i nekovových předmětů, oděvů a lidského

těla.Na kovových předmětech bývá jednak film produktů koroze, případně též kotel-

ního kamene, dále film nátěrových hmot, konzervačních látek, mastnot a nečistot.

Povrchové filmy na oděvech a lidském těle jsou si blízké charakterem i složením.

Tvoří je jednak látky záměrně nanášené na příslušný povrch, u oděvů apretury a im-

pregnanty, u lidského těla kosmetické přípravky; jednak nečistoty společné pro odě-

vy i lidské tělo; ve vodě rozpustné cukry, močovina, proteiny, soli a ve vodě ne-

rozpustné anorganické látky /zemina, cement, saze/ a organické látky polární /pot,

mastné kyseliny, tuky/ a nepolární /uhlovodíky, mazadla, asfalty, dehty, barvy,

laky aj./.

1.5.3.1 Povrchové filmy korozních produktů na kovech

Povrchy uhlíkatých ocelí jsou pokryty filmem okují Fe 3O 4, případně též vrstvou

hydratovaných kysličníků železa, tj. rzi. Povrchy nerez ocelí jsou pokryty kompakt-

ním tenkým filmem oxidů kovů tvořících složky příslušné oceli. Ochranný film oxidů

se tvoří záměrně vyvarováním ocelí v roztocích oxidačních aj. látek. Na vnitřních

površích chladicích okruhů jaderných elektráren s WER zhotovených z nerez ocelí

jsou filmy korozních oxidů, které můžeme rozdělit na dvě základní vrstvy: na vrstvu

přirostlou k povrchu oceli a na vrstvu oxidového nánosu. Postupujeme-li od povrchu

kovu, převládají postupně tyto oxidy v přirostlé vrstvě: Cr-O,, NFr.O^, FeCr2O.

a Ni Fe,_x_ Cr<r0. . Tento poslední složitý kysličník tvoří přechod k vrstvě oxido-

vého nánosu, v níž za sebou dále následují oxidy: NiFe,O, a konečně Fe,O., který

je povrchovým cxidem v primáru WER. V primáru varných lehkovodních reaktorů je nad

oxidem F e , 0 . povrchový oxid Pe,0 , případně FeOOH /13/. Oxidové filmy na vnitřních

površích trubek primáru WER a varných reaktorů z austenitických ocelí /AISI 304,

322/ byly též studovány /14/ snímací /scanning/, rentgenovou a Augerovou elektrono-

vou mikroskopií. Bylo zjištěno, že tyto filmy mají vrstevnatou strukturu. Přitom

vnější vrstva se skládá z velkých výrazných krystalů oxidů a vnitřní stejnorodá

vrstva z malých krystalků stejné velikosti. Ve filmu oxidů byly zjištěny Fe +,

Fe 3 +, Cr 3 + a Ni 2 + . Bylo zjištěno, že filmy WER tvoří spinely Me 3O 4 /kde Me = Fe,

Cr, Ni/, kdežto filmy ve varných reaktorech spinely Me,0. a hematitu, tj. alfa

Fe2O3.

Též na vnitřních površích okruhů JE s rychlými sodíkovými reaktory a v sodíko-

vých experimentálních smyčkách se vytvářejí povrchové filmy korozních produktů

a nánosů látek, které se za provozních podmínek těchto zařízení velmi těžko rozpouště-

jí. Tyto filmy na nerez ocelích se skládají z "nulvalentních" kovů, jejich karbidů
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a pouze v malém procentu z kysličníků. Jsou krystalické a mají tlouštku nejvýš ně-

kolika .um. Přitom pevně adherují k oceli. Ve smyčkách a okruzích o malém obsahu
l'.j --líku se vytvářejí krystaly Me^Cg, kde Me = Cr, Fe a Mo. V nánosech byly též

btanoveny kovy: Mn, Co, Fe a Ni /15/.

Na povrchu hliníku je mikroskopicky průhledný film Al.,0 , který se po odstra-

nění na vzduchu okamžitě obnovuje a dokonale chrání před korozí do hloubky.

Predměcy z mědi a jejich slitin /mosaz, bronz/ mohou být pokryty měděnkou,

což je Cu/OH/2.CuCO3.

1.5.3.2 Nátěry

Většina nátěrů je složena z několika vrstev, obvykle vrsty primární, základní

a vrchní. Celá soustava náteru bývá zpravidla v mezích tlouštky od 0,15 do 0,30 mm,

neboř slabší vrstva špatně chrání proti korozi a silnější není dosti pružná a pras-

ká. Nejpodstatnější složkou nátěrových hmot, tvořících jednotlivé vrstvy nátěru je

složka filmotvorná. Z řady íilmotvorných složek, jimiž jsou fermež, přírodní prysky-

řice, umělé pryskyřice, asfalty a smoly, celulózové deriváty a chlorovaný kaučuk,

mají největší význam v jaderné technice epoxidové pryskyřice, které dobře adherují,

dají se použít bez primárního nátěru, jsou odolné proti otěru i vůči chemickým či-

nidlům, kapalným palivům, vlhkosti a dobře se dekontaminují. Kromě toho lze též pro

povrchy, u nichž se předpokládá kontaminace, použít nátěry na základě chlorovaného

kaučuku nebo alkydových pryskyřic. Snímatelné nátěry bývají vytvářeny na základě

kopolymeru vinylacetátu s vinylchloridem.

1.5.4 KOROZE KOVO PŘI DEKONTAMINACI

Radioaktivní látky pronikají povrchovými filmy oxidů až do povrchových vrstev

kovu. Bylo např. zjištěno /16/, že více než 97% radiokobaltu Co se pohltilo

v magnetitovém filmu, kdežto necelá 3% pronikla do základního kovu. Proto při de-

kontaminaci, na rozdíl od chemického čištění energetických zařízení, je nezbytné

odst .ňovat nejen celý film, ale i povrchovou vrstvu pod filmem. Při dekontaminaci

povrchů kovů tedy musí dojít k určitému poškození kovu, tj. ke korozi. Není problé-

mem najít účinné dekontaminační činidlo na kov, je však největším problémem dekonta-

minace kovů nalézt takové účinné dekontaminační činidlo, které by kov poškozovalo

minimálně. Dekontaminace kovu je řízená koroze kovu.

Korozi dělíme na rovnoměrnou a nerovnoměrnou. Dekontaminaci nutno řídit tak,

aby koroze při ní probíhající byla v podstatě rovnoměrná. Rychlost /rovnoměrné/

koroze:

_ m ,, 2 -1 ,
S-— /kg , n . s 7 /1.36/

kde: m - je hmota úbytku kovu při rovnoměrné korozi

S - plocha "geometrického" povrchu korodovaného kovového predmetu

t - doba koroze

Známe-li hustotu kovu (P= m.S .d ) , můžeme vyjádřit rychlost koroze:

v u = - — k - = - f — /n, . s"1/ /1.37/

kde: d - je tlouštka vrstvy odstraněné /rovnoměrnou/ korozí.
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Při styku s vodou a vodnými roztoky se na povrchu oceli vytváří ochranný film

kysličníku, zpomalující další rovnoměrnou korozi. Zvýšením teploty nebo přídavkem

vhodného činidla, např. kyseliny šEavelové se tvorba tohoto filmu urychluje. Odstra-

níme-li film při dekontaminaci, zrychlí se koroze. Zůstane-li kov ve styku s vodou

či vodným roztokem, film se brzy obnoví a koroze se zpomalí.

Při projekci energetických zařízení nutno dimenzovat tloušĚky stěn nádob

a potrubí s ohledem na mechanické namáhání a na korozní úbytky způsobené běžnou

korozí i dekontaminací. Jestliže mechanické namáhání vyžaduje tlouštku stěny d

a předpokládaný korozní dbytek tloušfky stěny za dobu života zařízení je d , pak

minimální celková tlouštka stěny činí:

dnún " dm + 2 dc Z 1- 3 8/
předpokládaný korozní úbytek d c tedy pro jistotu zdvojnásobíme. Do korozního úbyt-

ku nutno započítat úbytky následkem plánovaných periodických dekontaminací i sta-

tisticky předpokládaných mimořádných dekontaminací.

1.5.4.1 Inhibitory koroze

Korozi kovu ve vodných roztocích regulují a omezují inhibitory. Regulují ko-

rozi kyselými roztoky při alkalické dekontaminaci /např. kremičitany/ i při alka-

licko-oxídační dekontaminaci /chromany a manganistanem/. Inhibitor musí omezovat

korozi, musí být rozpustný v dekontaminačním roztoku, nesmí omezovat odstraňování

nánosů, musí se snadno odstraňovat společně s roztokem nebo při následujícím opla-

chu vodou, přitom musí být při dekontaminaci stabilní a nesmí tvořit nežádoucí pro-

dukty při použití.

Označíme-li rychlost koroze za použití dekontaminacního roztoku bez inhibito-

ru jako v. _ a s inhibitorem jako v, , pak účinnost inhibice:

n . * ° _ í̂ _ /l.39/
kO

a procento účinnosti:

ľ) % = 100 T\ /I.40/

Nejúčinnější inhibitory kyselých roztoků jsou komplexní organické sloučeniny,

dusíkaté sloučeniny tvořící amonium typu /"C-NH^.H /, kyslíkaté sloučeniny jako

např. aldehydy, ketony, kyseliny tvořící oxonium typu /"C"0.H / a sirné sloučeniny,

jako merkaptany a disulfidy, tvořící sulfonium typu /=C-S.H+/. Neexistuje sice

obecný princip inhibice těmito látkami, lze však obecně říci, že to jscu katodické

inhibitory, tj. že se vylučují na katodě a brání rekombinaci vodíkových atomů na

molekuly plynu.

U nás se k dekontaminačním líčelům používá jako inhibitor bud domácí močovina

nebo účinnější importovaná thiomočovina. Ayres /17/ uvádí jako nejvhodnější inhibi-

tor pro dekontaminaci fenylthiomočovinu, s přihlédnutím k její vysoké účinnosti

a ekonomické výhodnosti. Podrobnější informace o inhibitorech jsou uvedeny v přísluš-

né odborné literatuře, např. /18/. Při posuzování vhodnosti inhibitoru k dekontami-

naci nerez ocelí musíme kromě jiných hledisek irít na zřeteli, že inhibitor, stejně

jako jiné chemikálie dávkované do dekontaminacních roztoků, nesmějí obsahovat chlo-

ridy ani fluoridy.
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1.5.4.2 Korozní účinky dekontaminačnich roztoků na různé druhy oceli a kovů

Filmy oxidů na uhlíkatých ocelích odstraňuje řada kyselých dekontaminačních

roztoků stabilizovaných inhibitory. Jde o roztoky obsahující kys. sulfaminovou,

hydrosíran sodný, citran dvojamonný a kys. fosforečnou. Roztoky kys. štavelové vy-

tvářejí na povrchu oceli sraženinu oxalátů železa, s níž se spolusrážejí radionukli-

dy. Při dalších operacích za vysoké teploty se sraženina rozkládá a vytváří černý

adhezivní radioaktivní film, který nelze odstranit dalšími dekontaminačními opera-

cemi. Zdokonalené receptury dekontaminačních roztoků obsahující kys. štavelovou,

citrónovou, sulfaminovou apod., nevytvářejí tuto sraženinu ani při dlouhodobém po-

užití za vysokých teplot. Při pečlivém řízení dekontaminace nebývá rychlost rovno-
—2 —1 — 2 —1

měrné koroze uhlíkaté oceli vyšší než 5,6 mg.m . s /2,0 mg . cm . h /.

Při styku dvou ocelí různé kvality dochází ke galvanické korozi, např.

u svarů mezi uhlíkatou a nerez ocelí. Galvanická koroze může vytvořit důlkovou ko-

rozi /pitting/ a někdy i značně hluboké kaverny v kovu. Pitting vzniká až v určité

vzdálenosti od svaru. Tento druh koroze je urychlován vysokými koncentracemi kyslí-

ku. Naopak vyloučením kysli, u během dekontaminace a oplachu lze jej zpomalit, např.

použitím inertní atmosféry /N , Ar/.

Vysoce legované oceli a niklové slitiny jsou odolné vůči chemikáliím a zvláš-

tě vůči kyselinám. Jejich filmy oxidů na kovu silně adherují a jsou značně odolné.

K jejich odstranění je nutno používat dvojetapového dekontaminačního procesu sestá-

vajícího z použití oxidačního roztoku a po oplachu demineralizovanou vodou, z ná-

sledujícího použití kyselého roztoku.

Oxidační roztok zoxiduje zeiména Ce na Cr , tj. na chroman, částeně jej

rozpusLí, tím zkypří kompaktní povrchový film a připraví jej k snadnějšímu odstra-

nění následujícím působením kyselého roztoku, např. kyselinou šlavelovou, dusičnou,

citrónovou a jejími solemi, kyselinou sulfaminovou, fosforečnou, hydrosíranem sod-

ným apod.

Klasickým oxidačním roztokem jsou roztoky alkalického permanganáťu AP, se-

stávajícího z hydroxidu draselného, případně sodného a z permanganátu draselného.

V posledních letech se však kromě tohoto roztoku začíná používat kyslík vpravovaný

ve formě H_,02 přímo do vody primárního okruhu /19/ za sníženého tlaku tohoto chla-

divá. Ještě účinnější je použití ozónu /20/ zpravidla ve formě vody nasycené ozónem.

Oxidový film na vysokolegovaným ocelích a slitinách může však být zkypřen ne-

jen oxidací Ce +, ale též jeho redukcí na Cr , stejně jako redukcí Fe na Fe .

Tato metoda je zvlášE vhodná pro varné vodní reaktory, v jejichž primárním okruhu

je na rozdíl <3d VVER obsaženo podstatně více Fe +, zvláště ve formě Fe O,, který

na vnitřním povrchu primáru VVER téměř chybí. Metoda byla však zkoušena i na okruhu

WER /PWR/ /21, 22/. K redukci uvedené výše se užívají ionty přechodových kovů

v nižším oxidačním stavu, proto se tato metoda též nazývá LOMÍ /Low Oxidation-

State Metal Icns/ /13, 22/. Zvlášt vhodný je napr. pikolinát vanadnatý v molární

koncentraci 4.1O~ mol/l, mající pH = 5. Oxidační potenciál reakce V -* V 3 + je

nízký a přitom příslušná reakce probíhá značnou rychlostí. Kinetika reakce ie

v tomto případě významná, silné kyseliny rozpouštějí např. též oxidovou vrstvu ne-

rez ocelí, avšak velmi pomalu, takže objem kapalných radioaktivních odpadů by byl

obrovský, výhodou metody LOMÍ je skutečnost, že při jejím použití je napadán pouze

film oxidů a nikoliv základní kov.

Uvedené metody oxidace kyslíkem a ozónem i redukce kovy v nižším oxidačním

stavu jsou založeny na použití poměrně nízkých koncentrací svých reagencií a hlavně

kyselé roztoky, které odstraňují film po jejich použití, se používají rovněž v níz-
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kých hmotnostních koncentracích řádově lo"3, tj. alespoň desetkrát nižších, nežli

mají činidla v klasických koncentrovaných roztocích Metoda nízkých koncentraci de-

Kontaminačních činidel dává nízký dekontaminační faktor 1,5 až 7, místo hodnot oko-

lo 20 u klasických metod s koncentrovanými činidly. Tato nevýhoda je však vyvážena

řadou výhod: odstraňované radionuklidy se mohou průběžně zachycovat na ionexech

čisticí stanice dekontaminovaného primárního okruhu, bez nutnosti nákladného a kom-

plikovaného zpracování velkých objemů kapalných radioaktivních odpadů. Na ionexech

se mohou též průběžně regenerovat použitá dekontaminační činidla: kyseliny a kom-

plexní činidla i chemikálie LOMÍ.

Dekontaminace primárního okruhu, trvající při použití koncentrovaných roztoků

i několik měsíců se zkrátí asi na 72 hodin a snad i na 36 hodin. Tím se ušetří ná-

klady související s výpadky elektrické energie. Kromě toho je možné podle potřeby

dekontaminaci i častěji opakovat - i při krátkodobém odstavení z jiných příčin. Tím

se do značné míry eliminuje nevýhoda nízkého dekontaminacního faktoru.

U těžkovodních reaktorů, např. typu Candu /Kanada/ vede metoda nízkých kon-

centrací k dalším úsporám, nebot zabrání znečištění těžké vody. V Kanadě byla též

vyvinuta na tomto principu dekontaminační metoda Can-Decon /23/.

Dekcntaminační roztoky nesmějí obsahovat chloridy, nebot při dlouhodobějším

působení, např. zbytků roztoků v potrubí v "mrtvých" prostorech, při nedokonalém

oplachu apod., způsobují nepravidelnou interkrystalickou korozi nerez ocelí a niklo-

vých slitin a jejich praskání pod napětím. Chloridy mohou být přítomny pouze za

určitých podmínek, jako je dokonalý následný oplach všech míst. Tyto podmínky lze

splnit prakticky pouze při dekontaminaci demontovatelných jednodušších součástek

v dekontaminačních vanách, nikoliv však ve složitých zařízeních.

Dlouhodobým účinkem zásad na ocel dochází k tzv. louhovému křehnutí a praská-

ní. Jediný alkalický roztok, který se může použít ve značném rozsahu je roztok AP.

Pri bežné koncentraci 10% NaOH a 3% KMnO^, při 378 K nedochází k žádnému praskání

ani po dlouhodobé expozici, pokud je proveden důkladný oplach. Permanganát totiž

znemožňuje korozní praskání pouze při vyšších koncentracích, alespoň 2 - 3 % . Je-li

použit v koncentraci pod 0,5% není účinný /17/. Vhodná je též neutralizace po použi-

tí AP.

Hliník tvoří obaly palivových článků. Podléhá korozi v silně alkalických roz-

tocích. K dekontaminaci hliníku lze použít kys. sulfaminovou, štavelovou nebo tzv.

Sll.ľQK -0,3 M H-,50̂  + 0,1 M I^C^O^ + inhibitor. Nejvhodnější je snad roztok

0,5 M Cr2/SO4/3 + 0,1 M H2SO4 + 1 g/l femyIthiomocoviny či j. inhibitoru. Jinak lze

t̂ ž použít kys. citrónovou, fosforečnou a hydrosírany s inhibitorem.

Žádný roztok použitý k dekontaminaci hliníku nesmí obsahovat ani Cl~ ani F !

Tlunuvé roztoky kys. štavelové a H.C, vykazují malou korozi hliníku v rozmezí
- 2 - 1 -2 -1

od 0,7 až 1,4 mg . m .s /2,5 až 5 mg . cm . h /.

Slitiny Zr a Ti rychle korodují v přítomnosti fluoridů. Vše co s nimi přijde

do styku musí být prosto fluoridových iontů. V tomto směru jsou nezbytné přísné kon-

troly. Je-li tato podmínka splněna, Zr a jeho slitiny nejsou napadány roztoky AP,

kys. šta^elové, sulfaminové, fosforečné, hydrosíranu či kys. šíavelové s H20 . Koro-

zi v téchtc případech nelze vůbec zjistit.

m

Titan koroduje vlivem kys. štavelové. Ostatní vyjmenované roztoky, které ji

neobsahují, korodují titan pod mezí stanovení, tj. méně než 30 /Ug . —~ -

10 ug . cm . h /,

56



1.5.4.3 Podmínky dekontaminace z hlediska koroze

Při dekontaminaci zejména složitých zařízení je nutno bdít nad dodržováním

podmínek uvedených níže.

Doba jednotlivých dekontaminací musí být dodržována. Některé inhibitory se

mohou za zvýšené teploty po určité době rozložit. Během dekontaminace probíhá po-

měrně slabá koroze, která se může v některých případech po určité "indukční době"

prudce 2výšit.

Teplota dekontaminačního roztoku značně ovlivňuje rychlost odstraňování fil-

mu. Zvýšením teploty asi o 10 K se rychlost reakcí přibližně zdvojnásobuje.

Pitting nehomogenních svarů /dvou druhů ocelí/ způsobený kys. sírovou se vyskytu-

je obvykle až nad teplotou 358 K. Některé inhibitory jsou nestálé za teplot jen

nepatrně vyšších nežli je teplota roztoků při dekontaminaci /333-358 K/. S rostou-

cí teplotou může rychle růst rozklad některých činidel. Např. kys. sulfaminová

hydrolyzuje na hydrosíran amonný:

NH2.SO3H + H20 > NH4HSO4 /1.41/

v 10%ní koncentraci za pokojové teploty rychlostí 0,1% za den, kdežto při 353 K

rychlostí 8,3% za hodinu.

Hliník lze dekontaminovat 8% roztokem kys. sulfaminové s inhibitorem jen do

3 38 K. Za teploty varu roztoku je hliník v témže roztoku napadán důlkovou korozí.

Při dekontaminaci složitých zařízení je žádoucí, aby předepsané dekontaminač-

ní roztoky nebyly silně korozivní ani mimo předepsané meze teplot a jiných podmí-

nek .

Vzduch a kyslík, jak už bylo řečeno, zvyšují pitting u nehomogenních svarů.

Tlustá vrstva nánosu korozních produktů může zvýšit jejich koncentraci v dekonta-

miačním roztoku, což může vést k otravě inhibitoru železitými aj. ionty a násled-

kem toho ke zvýšené korozi.

Koncentrace složek v dekontaminacním roztoku není obvykle tak důležitým či-

nitelem, nebof inhibitory bývají obvykle v určitém nadbytku. Proto se stává, že ně-

které roztoky např. bývají ve zředění agresivnější nežli v koncentrovaném stavu

následkem zředění inhibitoru.

Dodržovat tyto podmínky při dekontaminaci ve vanách není problémem. Potíže

vznikají při dekontaminaci složitých zařízení "in situ", tj. "na svém místě". Doba

dekontaminační operace může být předepsána např. 1 hodinu. Přitoir. naplnění zaříze-

ní může trvat déle než půl hodiny a vyprázdnění rovněž. Členité vnitřní povrchy

a "mrtvé" prostory mohou zcela znemožnit dodržování teploty, koncentrace a složení

roztoků. Ideální zařízení z hlediska dekontaminace má málo členitý vnitřní povrch,

nemá mrtvé prostory a je možné je v minimální době naplnit a vyprázdnit, a v mi-

nimální době zahřát na určitou teplotu. Reálné zařízení se tomuto ideálu může jen

přiblížit, pokud ovšem se berou hlediska dekontaminace vážně v úVahu už při jeho

návrhu.

1.5.4.4 Radiační efekty při dekontaminaci primárních okrubč jaderných elektráren

Kromě běžných radiačních efektů, které jsou v primárních okruzích obvyklé

/radiolýza vody apod./, mají pro dekontaminaci význam zejména dva efekty:

- radiolýza inhibitoru, která byla pozorována /24/ při dekontaminaci citranem amon-

ným při 355 i 2 K během šesti dnů a
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- radiační rozpouštění hematitu, které bylo pozorováno /25/ v aktivní zóně reakto-
ru při dekontaminaci roztoky EDTA a kyseliny štavelové v hmotnostních koncentra-
cích 10~ , v silně kyselém prostředí o pH = 2,2.

1.6 CHOVÁNÍ RADIONUKLIDŮ VE STOPÁCH
PŘI DEKONTAMINACI

1.6.1 CHOVÁNÍ RADIONUKLIDĎ VE STOPÄCH PŘI DEKONTAMINACI TUHÍCH MATERIÄLO

I když probíhá kontaminace tuhého předmětu v zásadě za sucha, tj. radionukli-

dy nejsou v makroskopických množstvích roztoků, nelze nikdy vyloučit možnost pře-

chodu většího nebo menšího podílu radionuklidů do roztoku a možnost jeho adsorpce

na kontaminovaném povrchu. K tomu stačí nepatrné orosení a třeba i nepatrné zvlhnu-

tí kontaminovaného povrchu. Kromě toho, k přechodu do roztoku a k adsorpci může do-

jít použljeme-li k dekontaminaci jako první operaci vodu, vodné roztoky či jiné ka-

paliny. Z toho důvodu je nezbytné v každém případě činit opatření k omezení adsorp-

ce a k účinnému odstraňování adsorbovaných radionuklidů při dekontaminaci.

1.6.1.1 Omezení adsorpce

U předmětů přicházejících do styku s radioaktivní kontaminací nutno už při

jejich návrhu a projekci volit co nejmenší makroskopická členění povrchu a zmenšit

mikroreliéf povrchu vhodnou volbou materiálu /teflon, polyetylén, umělé tkaniny/,

vhodnou volbou úpravy povrchu /leštění, hlazení povrchu/, případně nátěru.

Dojde-li ke kontaminaci povrchu za sucha, je vhodné /pokud je to možné/ po-

užít jako první dekontaminační operaci způsob dekontaminace za sucha a teprve po

vyčerpání možností těchto způsobů přikročit k dekontaminaci za použití kapalin.

V některých případech je též vhodné uvažovat po dekontaminaci za sucha o možnosti

použití organických rozpouštědel nebo roztoků na jejich základě, nebot v prostředí

organického rozpouštědla jsou zpravidla méně příznivé podmínky pro adsorpci radio-

nuklidů. Sem patří metodj- odmaštování pomocí organických rozpouštědel a metody che-

mického čištění oděvů. Teprve po vyčerpání možností dekontaminace za sucha a v ne-

vhodných prostředích přistupujeme k dekontaminaci ve vodném prostředí.

Suché způsoby dekontaminace by byly aktuální zvláště při kontaminaci velkých

teritorií radioaktivním spadem jaderných výbuchů.

v dekontarainačních roztocícn se omezí ad:;orpce radionuklidů jednak jejich

dostatečně rychlým převedením do stabilních komplexů, rozpustných v daném roztoku,

jednak snížením pH /pokud to příliš nepoškozuje dekontaminovaný předmět/. Stabilní

a rozpustné Komplexy tvoří s většinou kontaminantů polykarbonové kyseliny, komplexo-

ny, fosforečnany všech možných typů, zvláště polyfosforečnany /tzv. "hexametafosfo-

rečnan sodi.ý"/, kyselina sulfaminová, fluorovodíková a fluoridy apod.

1.6.1.2 uistraňování adsorbovaných radionuklidů při dekontaminaci

Radionui. Lidy, které jsou adsorbovány na kontaminovaném povrchu, odstraňujeme:

desorpcí, odstraněním povrchové kontaminovaného vrstvy a elektrochemicky.

Desorpce je u vratně adsorbovaných radionuklidů druhou stránkou adsorpce.

Následkem toho vše, co potlačuje vratnou adsorpci, zároveň podporuje desorpci.
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V našem případe jde o vytváření stabilních rozpustných komplexů, jakož i snižování

pH. Avšak oba tyto procesy vedou též k rozpouštění a tudíž i k desorpci radionukli-

dů, které jsou adsorbovány nevratně, tj. jejich koloidních forem.

Odstraňování povrchové kontaminované vrstvy současně s adsorbovanými radio-

nuklidy může být provedeno mechanicky nebo chemicky, rozpuštěním, tj. odstraněním

povrchovéiio filmu, či nátěru, naleptáním povrchu předmětu vhodnými chemickými či-

nidly .

Elektrochemickému způsobu dekontaminace je věnována kapitola 1.6.2.4.

1.6.2 METODY DEKONTAMINACE TUHÝCH MATERIÁLŮ

1.6.2.1 Juché metody

Mechanické suché metody dekontaminace povrchů tuhých předmětů zahrnují: me-

teni, stírání tampony a hadry, kartáčování aj. Při dekontaminaci povrchů kovů:

kartáčování drátěnými kartáči, broušení bruskami, pastami, brusnými papíry, smir-

kovými papíry, brusnými prášky, hoblování, ořezávání povrchové vrstvy, otryskávání

čili pískování, vysávání, apod.

Zvláš€ vhodné a účinné je otryskávání tuhým abrazivem o průměru zrn zpravidla

v mezích 10 až 1 mm, vrhaným proudem vzduchu o přetlaku např. 50 - 100 kPa, za

nepřetržitého odsávání odpadu a zpravidla též za recirkulace abraziva a čištění

vzduchu přes vysoce Účinné prachové a aerosolové filtry. V některých případech se

používá též vákuového otryskávání, zpravidla pod průhledným zvonem s pryžovým těsně-

ním, v němž je vytvořen podtlak nasávající abrazivum tryskou zaměřenou na dekonta-

minovaný povrch. Tento způsob je vhodný jen na rovné plochy, např. podlahy. Jako

abraziva lze používat křemitý písek, infuzoriovou hlinku, pemzu, korund, karborun-

dum, skelnou drt, kovové kuličky, šupinky, sekané drátky, piliny ořechové skořáp-

ky, obilné plevy apod. Křehká abraziva nelze recirkulovat a vytvářejí mnoho prachu,

toužívá se též např. B 20, k dekontaminaci komor parních generátorů jaderných elek-

tráren nebo zcela rozpustná abraziva, jako sacharóza, kyselina citrónová a š€avelo-

vá, fosfáty apod. Tyto látky se při další dekontaminační operaci rozpustí a tak do-

chází ke kombinaci suchých a kapalinových chemických metod. Použití vlhkých abraziv

navlhčených vodou či dekontaminačními roztoky, jakož i zajímavé použití ledu jako

tuhého abraziva k suchým dekontaminacím metodám už nepatří /26/.

Při suché dekontaminaci textilních materiálů lze použít různé způsoby odpra-

šovaní, od mechanických přes vibrační zvukové, ultrazvukové, elektrostatické či

jejich kombinace. Všechny tyto metody jsou zpravidla použity současně s účinným

vysáváním textilu.

U všech mechanických suchých metod dekontaminace je nezbytné učinit opatření,

aby zviřovaný radioaktivní prach nekontaminoval osoby a další předměty v okolí.

Toho se dociluje jednak izolací prostoru, v němž probíhá dekontaminace, jednak

odsáváním radioaktivního prachu a jeho zachycováním filtrací přes vysoce účinné

prachové a aerosolové filtry.Je samozřejmé, že běžný filtr v obyčejném vysavači

k tomuto účelu zdaleka nestačí. Použití obyčejného vysavače bez zařazeného zvlášt-

ního vysoce účinného filtru může vést k roznášení kontaminace do okolí.

K suchým metodám založeným na použití adhezivů patří použití lepicích fólií,

vhodné pro menší kontaminované plochy a v jistém smyslu též snímatelné laky.
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K elektrostatickým metodám patří do jisté míry i otěr obyčejnou suchou pra-

chovkou. Účinnější jsou však speciální elektrostatické prachovky. Podobně i kartá-

čováni oděvů obyčejnými kartáči je do jisté míry elektrostatickým procesem. Účin-

nější jsou opět speciální elektrostatické kartáče se zvláštním pryžovým nebo plasti-

kovým žíněním. Nejúčinnější elektrostatické metody odprašovaní jsou metody s vněj-

ším zdrojem napětí, používané napi. k odlučování prachu z kouřových plynů.

Dekontaminace taveniny patří /27/ ke způsobů dekontaminace, při nichž vzni-

ká malý ODjem radioaktivních odpadů. Na dekontaminovaný povrch oceli se nanášejí

taveniny anorganických soli, hydroxidů a oxidů pomocí plamene, např. acetylén

+ kyslík; vodík + kyslík. Přitom dekontaminovaný kov se může též zahřívat při na-

nášení zezadu. Látky se vnášejí do plamene nejlépe ve formě prášků o velikosti

40 až 80 ,um, pomocí inertního plynu zahřátého poněkud nad teplotu tání těchto lá-

tek. Tavenina pak asi 1 hodinu chladno, načež se smyje malým objemem vody. Vidíme

tedy, že první operace, tj. zatavováni kontaminantů do taveniny probíhá za sucha,

druhá, tj. oplach, za mokra. Sorpce kontaminantů je však omezena přítomností vyso-

kých koncentrací neradioaktivních látek. Jako taviva se užívá např. NaH^PO,

t.t. 526 K/; směs 24 g NaOH + 30 g KOH + 0,5 g Na 2O 2 + 5,5 g Na2CX>3 /t.t. 433 -

553 K/, po oplachu vodou následuje případný oplach zředěnou HNO, k vybělení hnědé-

ho povrchu kovu;nebo směs 11,7 g NaCl + 14,9 g KC1 + 26,6 g A1C13, /t.t. 403 K/.

Dekontaminace pastami tvoří přechod od suchých metod k metodám kapalinovým.

Pasty nedělají potíže při zpracování, ztužování a likvidaci. Ke ztužení stačí

v mnohých případech teplota 353 K. Pasty obsahují polyetylén a TiO., byly překonány

/28/ pastami na základě vysokodisperznich materiálů s vločkovitou strukturou

s obsahem HNO3 + minerální kyseliny /kromě HC1 1/, hlavně K,SO4 nebo HF. Pastu lze

likvidovat bitumenací. Jiné pasty mívají jakc inertní nosič JI 0 v BaSO., plastiky

a jako účinnou složku kromě kyselin též komplexní činidla. Sem patří též Bartěako-

va pasta obsahující 3 díly SiC /400 mesh/ + 4 díly bentonitu + 3 díly glycerinu +

2 díly vody /29, 30/ a též pasta obsahující Solvex /Kosmos Čáslav/, sodnou sůl EDTA

a jemně mletý katex Ostion KS /31/.

Dekontaminace emulzními filmy je dalším přechodem od suchých metod k metodám

kapalinovým. Eraulzní filmy obsahují zpravidla různé koloidní emulze saponátů,

glycerinu, vazelíny, olejů, komplexních činidel apod. Nanášejí se na dekontaminova-

ný povrch nástřikem nebo natíráním a po uschnutí se smývají vodou. Používají se jak

k dekontaminaci různých tuhých předmětů, tak i povrchu lidského těla.

1.6.2.2 Kapalinové metody

Ke kapalinovým metodám patří metody kapalinově mechanické, chemické a elek-

trochemické. Ke kapalinově mechanickým řadíme ostřik proudem vody pod tlakem z proud-

nice. Nejúčinnější je proud vody o rychlosti blízké rychlosti zvuku, s případnou

kombinací s tuhým abrazivem. Dále sem patří působení proudu horké vody /např.

z parního injektoru/ a proudem směsi horké vody a páry /např. z parního ejektoru/.

Dále sem patří různé mechanické metody probrané v kapitole 1.6.2.1, pokud jsou ty-

to metody kombinovány s kapalinou, např. mytí a otěr mokrými hadry a drhnutí kartá-

či s vodou, broušení pod vodou, otryskávání vlhkým abrazivem, použití ultrazvuku

ve vod'' 5i v organickém rozpouštědle apod. Jsou-li tyto mechanické metody kombino-

vány s dekontaminačními roztoky, patří k chemickým metodám. Chemické metody jsou

nejvíce používanými a nejdůležitějšími metodami dekontaminace povrchů. Jsou poměrně

jednoduché a vysoce účinné. Můžeme je dělit na metody lokální dekontaminace, vanové
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metody a metody průtočné. K lokálním metodám patří např. vydrhnutí kontaminovaného

místa na strojní části či podlaze pomocí hadrů, kartáče a kbelíku s dekontaminačním

roztokem. Při vanových metodách je celý kontaminovaný předmět ponořen do lázně

s dekcntaminačním roztokem za určité teploty a na určitou dobu. Přitom roztok může

být v klidu nebo může být míchán. Průtočné metody se používají k dekontaminaci vel-

kých zařízení, např. teplonosných okruhů jaderných elektráren, které nelze demonto-

vat a které nutno dekontaminovat "in situ", jt. na svém místě, kde jsou /nepřenos-

ně/ umístěny. Wapř. takový okruh se naplní dekontaminačním roztokem, udržuje se

určitou dobu na předepsané teplotě v klidu a pak se v okruhu vypustí. Účinnější je

metoda cirkulace, kdy tento roztok v okruhu za uvedených podmínek cirkuluje pomocí

okruhových cirkulačních čerpadel. Kapalinové metody lze dále inť»nzif ikovat použi-

tím vibrací, zvláště ultrazvukových nebo použitím elektrického proudu, tj. elektro-

chemicky. Elektrochemickým metodám je v dalším věnována kapitola 1.6.2.4.

V kapalinových metodách dekontaminace mají největší význam kyseliny, komplexní

činidla, povrchově aktivní látky a organická rozpouštědla.

Význam kyselin v dekontaminaci byl probrán v kapitolách o sorpci /I.4.6/

a o korozi /I.5.4/. K uvedenému lze dodat, že většina používaných kyselin působí

při dekontaminaci nejen svou kyselostí, ale též svým komplexotvorným účinkem.

Ke kapalinovým chemickým metodám s použitím kyselin patří též zajímavý parní

či paroemulzní způsob dekontaminace, kombinovaný se zaváděním kysličníků dusíku,

případně plynného bromu či jódu do proudu páry. Chlor ani chlorovodík se k tomuto

účelu nehodí, nebot přítomnost chloridů je při dekontaminaci jaderně energetických

zařízení nežádoucí.

Pro dekontaminaci povrchů roztoky komplexních činidel je důležité, aby komplex-

ní činidlo vytvářelo stabilní, rozpustné a málo adsorbovatelné komplexy především

s širokou škálou prvků štěpných produktů uranu a plutonia a s kovy obsaženými ve

vysokolegovaných ocelích. Neméně důležitá je kinetika této tvorby komplexů. Pří-

slušné komplexy se musí vytvářet v prostředí dekontaminačních roztoků za podmínek

dekontaminace dostatečně rychle. Těmto podmínkám vyhovují mnohé pclykarbonové ky-

seliny, zvláště kyselina citrónová a štavelová, dále kyselina sulfaminová, fluoro-

vodíková, fosforečná apod. Zvlášt významná v tomto směru je skupina tzv. komplexo-

nů, z nichž má pro naše ííěely největší praktický význam tzv. "Trilon B", t j. čtyř-

sodná důl kyseliny etyléndiamintetraoctové. Tato látka je vysoce účinná, dobře roz-

pustná ve vodě, dostupná a poměrně levná. Další významnou skupinou jsou různé poly-

fosfáty a metafosfáty, z nichž je nejdůležitější pro dekontaminaci tzv. "hexameta-

fosforečnan sodný", což je směs polyfosforečnanů typu: NaO /-POONa-0-/ Na, kde
n

n = 20 až 60, výjimečně i více. Nejde tedy o typické komplexotvorné činidlo, ale
spíš o jakýsi rozpuštěný polymerní katex. Polyfosfát sodný se v kyselém prostředí

rozkládá a ztrácí účinnost pro účely dekontaminace.

Dekontaminace roztoky povrchově aktivních látek je založena na jejich deter-

genci. Detergence čili mycí proces je složitý koloidné chemický děj založený na

orientované adsorpci povrchově aktivních látek na rozmezí kapalné fáze a sestává

se ze tří hlavních procesů: smáčení znečištěného povrchu a nečistot mycím roztokem,

tvorby disperzí /emulzí a suspenzí/ nečistot v tomto roztoku a stabilizace vytvoře-

ných disperzí.

Molekuly povrchově aktivních látek mají dvě části: lyofobní a lyofilní, v pří-

padě vodných roztoků hydrofilní a hydrofobní. V hydrofilní části je silně disociova-

ná iontová vazba např. -C00-Na . Tuto část molekuly označujeme na našich obrázcích
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kroužkem. V hydrofobní části molekuly jsou chemické-kovalentní vazby, napi. uhlovo-

díkový řetězec. !>ia našich obrázcích tuto část vyznačujeme úsečkou. Celou molekulu

povrchově aktivní látky pak znázorňujeme takto: O . Hydrofilní části molekul

projevují tendenci zůstat ve vodném prostředí; hydrofobní části naopak mají ten-

denci k úniku z vodné fáze. Výsledkem těchto tendencí je orientovaná adsorpce

a zvýšená koncentrace těchto látek na rozhraní vodné fáze, jak je uvedeno na obr.3.

yÄ
Obr. 3 Orientovaná adsorpce molekul povrchově aktivní látky na rozhraní vodné

fáze a tuhých povrchů, včetně povrchu tuhé částečky nečistoty A

Následkem toho vodný roztok dokonale smočí jak kontaminovaný povrch, tak

i kontaminující nečistotu. Molekuly působí silami zaměřenými k odtržení kontaminu-

jící nečistoty od povrchu. V některých případech toto působení je úspěšné. V ji-

ných případech je k odtržení nutný ještě určitý mechanický impuls: drhnutí kartá-

čem, účinek vibrací, zvláště ultrazvuková kavitace. Odtržená částečka vytvoří dis-

perzi v mycím roztoku, molekuly povrchově aktivní látky ji obalí, stabilizují ji

ve vodné fázi a tím též brání její redepozici. Viz obr. 4.

Obr. 4 Disperze tuhé částečky A a kapalné částečky /kapky/ B nečistot, stabili-

zovaná orientovanou adsorpcí molekul povrchově aktivní látky v roztoku

Ke stabilizaci disperze přispívá též peptizace, tj. drobení disperze na menší

částečky. Podobně jako molekuly se též chovají celé shluky molekul těchto látek.

Podle toho, která stránka detergence převládá, dělíme povrchově aktivní látky na

smáčedla, dispergátory, emulgatory, pěnice, stabilizátory, apod. Některé tyto látky

mají všechny uvedené vlastnosti vyrovnány a jsou dobrými detergenty /mycími pro-

středky/, některé je nutno kombinovat. Povrchově aktivní látky dělíme na iontogenní

a neiontogenní. Iontogenní se dále dělí na aniontoaktivní a kationtoaktivní.

K aniontoaktivním patří tuková mýdla a saponáty vyznačující se složitým povrchově

aktivním aniontem a neaktivním kationtem /mapř. Na /, např. tuková mýdla: R.COO~Na+

alkylsulfáty R . 0 . SO^'Na , alkylsulfonáty R . SO ~Na , alkylarylsulfonáty

R. . R7 . SO, Na , kde R. je al..yl, R~ zbytek benzénu, difenylu, naftalénu, apod.

Ke kationtoaktivním látkám patří např. alkylanioniumhalogenidy /R.NH / X , kde X je

Cl~ nebo Br~, alkylinono /di, tri/etylamoniumhalogenidy [R. (NHJ) ̂  (C2Hs) 3-i] + x~'

alkylpyridiniumhalogenidy /R.N<O / x a jiné. Neiontogenní povrchově aktivní látk;

mají tuto strukturu: R^R^Cř^.CHj.O/O^.CI^ .O/n.CH2.CH2.0H, kde R1 je obvykle al-
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kyl, R může být -0-, -S-, -CH-.NH-, -CO-NH-, -C.H.-O-, apod, a polymerační stupeň

n je menší než 10. V dekontaminaci mají význam hlavně aniontoaktivní i neiontogen-

ní saponáty.

K mycím prostředkům řadíme též tuhé emulgátory a alkalická odmaštovadla. Mezi

tuhé emulgátory patří mycí hlinky, zvláště montmcrillonit a bentonit. Mikroskopické

destičky těchto hlinek mají hydrofobnější a hydrofilnějšl stránku. Orientované

pancéřují emulze mastnot vzniklé mechanickým pohybem a třením hlinky o mastný po-

vrch a brání též jejich redepozici. Obyčejné hlíny a písky vykazují tento efekt

v mnohem menší míře. K alkalickým odmaštovadlúm patří různé kremičitany a fosforeč-

nany, zejména metakřemičitan sodný Na_SiO3.9H2O, zmíněný polyfosfát sodný /tzv.

"hexametafosforecoan"/ a ortofosforečnan trojsodný Na P0..12H 0. Komerční odmašto-

vadla tohoto typu nesou název ALKONi. Vodné roztoky těchto látek mají odmaštující

účinky a užívají se podobně jako chlorovaná organická rozpouštědla v průmyslu

k odmašEování strojních částí. Jsou levné, není třeba je regenerovat, mají však

slabší odmašťovací účinek a vyžadují dobrý oplach, aby na součástkách nezůstaly

jejich úsady.

Dekontaminace organickými rozpouštědly zatím nepřekročila stadium laborator-

ních zkoušek. Snaha o vývoj tohoto způsobu dekontaminace má dva zákldní důvody:

- snahu o zmenšení objemu vodných radioaktivních odpadů

- nižší sekundární adsorpci radionuklidů z organických roztoků než z vodných -

to má význam zvláště při kontaminaci za sucha.

Z organických rozpouštědel jsou k dispozici jako levné technické produkty

ve velkých množstvích pouze některé chlorované uhlovodíky, zvláště tetrachlorety-

lén, známý v praxi též jako "perchlcretylén" a trichloretylén, a dále ropné pro-

dukty, zvláště technický petrolej a benzin. Benzin a petrolej jf u hořlavé, což

je pro dekontaminaci vážná nevýhoda. Tetrachloretylén a tri chlore ty A ér. /,ase mohou

znečišřovat zařízení a strojní části zhotovené z austenitických a feritických oce-

lí /případně niklových slitin/ chloridy, které způsobují interkrystalickou korozi

těchto materiálů a jejich praskání pod napětím. Proto dekontaminace těmito chloro-

vanými uhlovodíky přichází v úvahu jednak u provozních zařízení jaderných elektrá-

ren určených k likvidaci, jednak pro speciální postupy chemického čištění oděvů,

zvláště v případě kontaminace oděvů za sucha, např. radioaktivním spadem jaderných

výbuchů.

Pro dekontaminaci likvidovaných provozních zařízení jaderných elektráren se

předpokládá následující schéma postupu. Dekontaminace by se prováděla tetrachlor-

etylénovým či trichloretylénovym roztokem obsahujícím jako účinnou složku např.

0,2 až 0,5% /hmotnostních/ kone. HNO^ /65%/ a jako složku zvyšující rozpustnost

HNO v rozpouštědlech, napr. přídavek lot n-butanolu. Po dekontaminaci by téměř

všechna radioaktivita přešla do vodné fáze asi lOOx menšího objemu nežli je objem

použitého dekontaminačního roztoku, s nímž by byla v kontaktu a z něhož by se reex-

trahovala. Tento malý objem vodné fáze by se zpracoval jako běžné /vodné/ kapalné

radioaktivní odpady. Fáze chlorovaného uhlovodíku by se zbavila zbytku radioaktivní

kontaminace sorpční filtrací přes silikagel či kíemelinu a vyčištěná by se usklad-

nila do nádob k tomu určených a podle potřeby by se znovu použila k přípravě dekon-

taminačního roztoku. Pokud by sorpční filtrace nestačila k její dostatečné dekonta-

minaci, vyčistila by se dokonaleji destilací, která je asi lOx méně náročná na ener-

qii nežli destilace vody.nebot měrné výparné teplo tetrach.lor.etylénu za varu je llx

menši než u vody /u trichloretylénu 9,5x/. Kdyby bylo nutno likvidovat použitý

63



a do značné míry vyčištěný tctrachlorttylén či trichloretylén, mohl by se spalovat

ve spalovno radioaktivních odpadů. Ľylo by ho možné též před spalováním mísit se

zemním plynem nebo s určitým minimálním množství etanolu zajištujícím hoření směsi.

Plynné spalné produkty by se zbavily fosgénu sorpční filtrací přes speciálně

impregnované aktivní uhlí a podle potřeby by se smísily s velkým nadbytkem čistého

vzduchu tak, aby se mohly vypustit vysokým komínem do ovzduší.

K dekontaminaci oděvů chemickým čištěním lze použít těchže chlorovaných uhlo-

vodíků nebo i technického benzinu, za případných přídavků malých množství vody

a tzv. zesilovačů čisticího procesu, což jsou různé saponáty, benzinová mýdla,

organická rozpouštědla apod.

Organická rozpouštědla a jejich směsi se používají též k odstraňování konta-

minovaných nátěrů. Vedle louhů, např. 10% NaOH nebo roztok Na,PO /za horka i za

chladu/. Některé směsi mají toto složení /d-díl hmotnosti/:

- na fermežové nátěry: 4d etylacetát + 7d metanol + 9d aceton;

- na olejové nátěry: 6d těžký naftový olej + 3d tetralin + Id benzen;

- na olejové a kaučukové nátěry: lod benzen + 6d tetralin + 3d parafin + Id mine-

rální vosk;

- na vypalovací nátěry: Id H,BO, /jemně mleté/ rozpustit za chladu ve směsi: 20d

metanol + 20d CC1. + 40d benzen;4
- univerzální rozpouštědla na nátěry bud: 3d aceton + 2d benzen či toluen + Id

etylénglykol nebo: 8d dichlormetan + 4d metylpolyvinylester + 3d etanol + 2d to-

luen.

Aby bylo zajištěno dlouhodobější působení rozpouštědel na nátěru a zabráněno

jejich stékání, mohou být tato rozpouštědla ztužena přídavky parafinu, naftalenu,

metylcelulózy, acetylcelulózy, kaučuku apod.

Při práci s organickými rozpouštědly nutno respektovat zákony a předpisy plat-

né pro práci s toxickými a hořlavými látkami.

1.6.2.3 Použití vibraci

Mechanické vibrace, různé nepravidelné nárazy i pravidelné zvukové a hlavně

ultrazvukové vibrace pomáhají odtrhovat částečky kontaminantu od kontaminovaného

povrchu a vytvářet jejich disperze nejen v kapalném prostředí, ale i za sucha

v ovzduší. Jsou známy např. přístroje k dekontaminaci oděvů kontaminovaných radio-

aktivním prachem pomocí ultrazvuku za sucha. Nejúčinnější vibrace v kapalném pro-

středí jsou ultrazvukové /nad horním prahem slyšitelnosti/, o kmitočtech asi 18

až 22 kHz. Vysoká účinnost těchto vibrací je způsobena skutečností, že za těchto

kmitočtů je nejvyšší hustota kavitace. Kavitace vzniká při určitých kmitočtech ná-

sledkem kmitání nepružné kapaliny. Dochází lokálně k porušení kontinua kapaliny,

vytvářejí se na zlomky sekund vákuové dutinky - kavity, které se v zápětí prudce

smrští, což je doprovázeno prudkým lokálním zvýšením tlaku a teploty, drobnou

implozí se zvukovým efektem. Tento jev nazýváme kavitací. Lokální zvýšení tlaku

dosahuje hodnot řádově až 10 MPa a teplot 10 K. Kavity jsou rozmístěny v kapalině

okolo zdroje ultrazvuku ve svazcích, vzdálených od sebe o násobky půlvlnových délek

příslušné vibrace. Kavitace má kvalitativně podobný vliv na detergenci jako mecha-

nické praní a drhnutí kartáčem, jejich účinek je však jemnější. Kavitace a účinek

dekontaminace závisí na frekvenci vibrace, hustotě energie v kapalině, tlaku a ten-

zi par kapaliny, viskozite kapaliny a jejím povrchovém napětí, teplotě kapaliny
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a přítomnosti heterogenních disperzí v kapalině. Pro 20 kHz je nejvýhodnější husto-
2 2

ta výkonu 0,33 W/cm , kdežto pro 40 kHz už 4,C5 W/cm . Vysoká hustota kavitace

v kapalině brání rtalšímu prenikaní ultrazvuku. Pro každý roztok existuje horní hra-

nice hustoty energie, kdy kavitace mizí. Např. u zásaditého roztoku permanganátu

/AP/ je touto mezí 2,0 W/cm . Čím vyíší je tlak v kapalině a čím nižší tenze jejích

par, tím vyšší je kavitační mez a příslušná hustota kavitace. Příliš vysoký tlak

a příliš nízká tenze par naopak brání kavitaci. Se vzrůstající teplotou kapaliny

se mez kavitace snižuje a její hustota se zvyšuje do určitého maxima, s dalším

zvyšováním teploty pak hustota klesá. Zvyšuje-li se povrchové napětí, roste mez ka-

vitace, energie implodující dutiny a její účinek. Jelikož teplota podstatně ovliv-

ňuje tenzi par, povrchové napětí a viskozitu, má též složitý vliv na mez a intenzi-

tu kavitace. Pro vodné roztoky bývá optimální teplota 318 - 343 K, pro petrolej

303 - 307 K a pro benzin 275 - 288 K. Přítomnost tuhých částeček v roztoku zmenšu-

jí účinek ultrazvuku.

Z uvedeného výkladu je zřejmé, že každé aplikaci ultrazvuku musí předcházet

zjištění podmínek a parametrů odpovídající danému případu.

1.6.2.4 Elektrochemické metody

Elektrochemické metody, nazývané též elektrolytické, jsou novými, dosud málo

rozšířenými metodami dekontaminace povrchů. Jejich základem je interakce roztoku

elektrolytu s dekontaminovaným povrchem, a to prostřednictvím elementárních nosi-

telů elektrického náboje. Primárním dějem při elektrolýze je vybíjení iontů náboji

elektrod /na katodě se vybíjejí kationty a na anodě anionty/.

Podle toho, zda je na dekontaminovaný povrch dodáván kladný náboj /odnímáním

elementárních nositelů záporného náboje/ nebo naopak, rozeznáváme katodovou,resp.

anodovou metodu elektrolytické dekontaminace.

Tyto pochody jsou vlastně tytéž jako při anodovém leštění kontaminovaným povr-

chů v roztoku elektrolytu za pomoci stejnosměrného proudu. Přitom se odstraňuje po-

vrchová vrstva kovů i s kontaminantem vázaným na povrchu.

Stejnosměrný proud při elektrochemické dekontaminaci lze odebírat z libovolné-

ho zdroje s regulací napětí a proudr.. Používaná napětí se pohybují v rozmezí 6 až

40 V a hustoty elektrického proudu mezi 0,1 až 0,4 A.cnT . Doba dekontaminace v zá-

vislosti na použité metodě je desítky sekund až desítky minut. Jako elektrolyty se

používají roztoky anorganických a organických kyselin, např. kyselina sírová, fosfo-

rečná, citrónová aj. /30/.

Metody elektrochemické dekontaminace patří mezi perspektivní. Umožňují dekonta-

minaci členitých materiálů a těžko přístupných povrchů. Jsou velmi účinné ve srov-

nání s ostatními metodami. Používají se hlavně tam, kde jiné metody dekontaminace

selhávají. Účinnost závisí na hustotě elektrického proudu, složení elektrolytu,

fyzikálně chemických vlastnostech kontaminantu i povrchu, resp. typu vazby vzniklé

mezi kontaminantem a povrchem, době působení, znaménku potenciálu aj.

Při elektrochemické metodě, ve srovnání s chemickou, vzniká podstatně méně ka-

palných radioaktivních odpadů a je třeba i méně dekontaminačních roztoků.

V praxi jsou v současná době používány dva způsoby elektrolytické dekontamina-

ce:

- mokrý

- polosuchý /pomocí pohyblivé katody/.
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1.6.2.4.1 Mokrý způsob elektrolytické dekontaminace

Při této metodě se kontaminovaný povrch ponoří do elektrolytu ve vaně nebo se

elektrolyt do součástky naleje, pokud to geometrický tvar kontaminovaného předmě-

tu nebo jeho části dovoluje. Kontaminovaný povrch tvoří anodu a katodou bývá nere-

zová ocel. Tvar katody se má, pokud je to možné, přibližovat tvaru dekontaminova-

ného povrchu.

Tímto způsobem lze dekontaminovat jak vzorky omezených rozměrů, tak jednotli-

vé části zařízení a strojů, ale i celky. Tato metoda nachází použití při dekonta-

minaci povrchů z oceli, hliníku, olova a jiných kovů.

Jako příklad uvádíme anodový způsob dekontaminace vzorků z nerezavějící oce-

li ponořením do roztoku elektrolytu složení 41% H..PO,, 11% H-SCK, 6% H,0 a 42%
-2, 3 4' •'2 4'

glycerinu /proudová hustota 88mA . cm /. Výsledky uvedené v tab. 12 jsou srovnány

s koeficienty dekontaminace nalezenými při pouhém ponoření vzorků do elektrolytu

stejného složení /32/.

Tab. 12 Dekontaminační faktory vzorků nerez oceli ponořením do roztoku

a elektrochemicky v elektrolytu téhož složení

Kontaminující
radionuklid

směs

32 p

5 9Fe

6 5Zn

9 0Sr

1 4 1 C e

2O4 T 1

1 2 4 S b

1 9 8AU

Ponoření do roztoku /bez proudu/

vody

500

1/6

1,1

3,2

2,2

2,4

62

1. 3

1,1

0,2 N
H 2SO 4

250

1,8

24

250

59

62

200

2,1

1,1

elektrolytu

500

100

250

77

167

250

2,8

1,8

Elektrolytický
způsob

1000

1000

1000

200

500

21

500

Dekontaminace kovových povrchů elektrolytickým leštěním byla úspěšná při dekon-

taminaci povrchů kontaminovaných Pu, U, Ra, Ca, Sr, Ce a Am metodou ponořením do

elektrolytů, zejména za přítomnosti HjPO4, jestliže byla zabezpečena cirkulace

elektrolytu /33/.

1.6.2.A.2 Polosuchý způsob Plektrolytické dekontaminace

Při tomto postupu se elektrolytické čištění povrchu provádí pomocí tzv. vyná-

šecí elektrody - katody, která se zhotovuje nejčastěji z olova, hliníku, případně

z ocele. Její tvar by měl respektovat tvar dekontaminovaného povrchu. K vyloučení

zkratu mezi elektrodami se na vynášecí elektrodu upevní plst nebo 4 až 5 vrstev

skleněné tkaniny, která se v průběhu dekontaminace nepřetržitě zvlhčuje elektroly-

tem. Doba dekontaminace se pohybuje v rozmezí desítek sekund až několika minut.

Účinnost metody závisí na hustotě protékajícího proudu, rovnoměrnosti přiléhání

vynášecí katody ke kontaminovanému povrchu, charakteru kontaminace a složení po-

vrchu dekontaminovaného materiálu. Dekontaminační faktor dosahuje hodnot 100 až 500.
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1.6.3 STOPY RADIONUKLIDO PŘI DEKONTAMINACI VODY

Radionuklidy, tvořící v souhrnu kontaminant vodného prostredí, v něm obecně

mohou být ve všech známých formách existence /stavech/ charakteristických pro cho-

vání stopových množství radionuklidů ve vodném prostředí /prostých či komplexních

iontů, molekul, pravých koloidů i. oseudokoloidů/. Jak bylo uvedeno v odst. 1.4.4 -

1.4.6, stav stopového množství je ovlivňován koncentrací radionuklidů, jejich mo-

censtvím, pH prostředí, koncentrací izotopních i neizotopních nosičů, koncentrací

elektrolytů vůbec, přítomností částic tuhé fáze /dispergovaných nečistot/, teplo-

tou a stářím roztoku /soustavy/. Zpravidla půjde nikoliv o jednu chemickou formu

radionuklidů přítomného v roztoku, ale o souhrn různých forem, z nichž jedna může

být za daných podmínek převládající.

Chemická forma radionuklidů ovlivňuje do značné míry jejich chování v různých

procesech, jako např. sorpci, iontové výměně, extrakci, spolusrážení, elektroche-

mickém vylučování na různých površích. Dále pak při membránových procesech, migra-

ci radionuklidů v zemních vodách otevřených vodojemů, v biologickém prostředí atd.

Chemické formy radionuklidů ve vodném prostředí jsou proto důležitým činitelem

pro volbu metody dekontaminace vod. Kromě toho o způsobu odstranění radioaktivního

kontaminantu rozhoduje požadavek na stupeň očištění vod, jejich celkový objem,

solnost a další faktory. Vždy musí být brána do úvahy i ekonomická kritéria.

Jednou z důležitých zásad, uplatňovaných při volbě technologického postupu de-

kontaminace odpadních vod, je požadavek znalosti komplexního složení odpadní vody

a její objemové aktivity.

Stupeň očištění výstupní vody z technologického procesu je nejčastěji dán po-

žadavkem normy /vyhlášky/ na její čistotu při jejím vypouštění do vodoteče nebo

účelem dalšího použití očištěné vody.

1.6.4 METODY DEKONTAMINACE VODY A KAPALIN

1.6.4.1 Dekontaminace vody a vodných roztoků

K metodám používaným k dekontaminaci vod podle principu patří:

a/ chemické /např. srážení, koagulace/

b/ fyzikálně-chemické /např. adsorpce, iontová výměna, elektrodiaiýza/

c/ fyzikální /např. odpařování-destilace, ultrafiltrace, reverzní osmóza/.

V podstatě platí, že se tyto postupy neliší od způsobů používaných v technolo-

gii úpravy a čištění vod běžného typu /tj. vod radioaktivně nezamořených/. Také

technologická zařízení používaná k dekontaminaci vod jsou konstrukčně blízká.

Na obr. 5 je pro srovnání ukázáno v praxi dosahované odstranění pro různé me-

tody dekontaminace.

Na dalším obrázku /obr. 6/ je znázorněna použitelnost dělicích metod v závi-

slosti na velikosti částic, tedy v podstatě na chemických formách radionuklidů /34/.

V praxi je zpravidla technologie úpravy vod složena z několika na sebe nava-

zujících operací /technologických stupňů/ tak, aby bylo dosaženo maximálního účinku.

Použití jediné metody je spíše výjimkou. V některých případech je používáno sepa-

račnich metod v procesu předúpravy, např. filtrací, sedimentací, apod. hrubých ne-

čistot.
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Obr. 6 Chemické a fyzikálně chemické dělicí metody a jejich účinnost v závislosti

na velikosti částic

1.6.4.1.1 Chemické metody

1.6.4.1.1.1 Srážení a koagulace

Jedná se v podstatě nikoliv o srážení, ale většinou o sorpční a výjimečně též

o izomorfní spolusrážení vysvětlené v kapitole 1.4.4.

Při použití této metody je třeoa počítat se zvláštnostmi v chování koloidních

forem radionuklidů. Pravý koloid se nezúčastní srážecích procesů vůbec, pokud ne-

dojde k zásadním změnám v roztoku /např. přechod pH z oblasti alkalické a neutrál-

ní do silně kyselé/. Naproti tomu pseudokoloidy /adsorpční koloidy/ se budou chovat

tak, jako se chovají částice, na nichž jsou adsorbovány.

Dalším závažným faktem, který může ovlivňovat volbu postupu a jeho účinnost,

bude přít<-..Tinost komplexních forem radionuklidů. Ty se rovněž nezúčastní iontových

srážecích procesů.

Za nepřítomnosti jakýchkoliv cizích komplexotvorných látek se dosáhne spolu-

srážením zachycení: 90 - 95% radioaktivních izotopů těch prvků, které samy, jsou-li

přítomny v ma'rokoncentracích, vytvářejí nerozpustné hydroxidy /Ce, Zr, Y, Pr, Nd

aj . pr- ..y vzácných zemin/s 30 - 50% těch, které vytvářejí hydroxidy rozpustné ve vo-

dě /Cs, Sr, Ba/, nejmenší účinnost snolusráženim je pro radionuklid Ru.

Za stejných podmínek se dosáhne přibližně desetinásobného snížení aktivity vod

kontaminovaných směsí štěpných produktů.
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Technologický proces srážení a koagulace lze rozdělit na:

- dávkování a homogenizaci srážecích činidel s odpadní vodou

- sráženi

- koagulaci.

H o m o g e n i z a c e se provádí v mixérech různých typů, např. přepážko-

vých nebo nejčastěji v turbomixérech. Dávkování a druh chemickálií závisí na druhu

a složeni odpadních vod. Zhomogenizovaná směs se vede do usazováků nebo čiřičů.

S r á ž e n í je prováděno širokou škálou chemických látek - srážedel, je-

jichž výběr je dán především charakterem kontaminantu /dominujícím, radiotoxicolo-

gicky významným radionuklidera/ a chemickým složením vod. Jsou používány následují-

cí metody:

a/ Srážení vápnem a sodou

Jedná se vlastně o aplikaci měkčení vody uvedenými látkami. Provádí se buä za

teplot 278 - 303 K nebo za zvýšené teploty 343 - 353 K /k dosažení vyššího účinku,

např. separace Sr/. Tato metoda je dostatečně účinná jen pro ty radionuklidy v ka-

tiontovtí formě, které za podmínek reakce vytvářejí nerozpustné hydroxidy nebo jiné

sraženiny. Z toho vyplývá, že není účinná pro telur, jód, cesium, sodík aj. účin-

nost separace stroncia a barya rychle klesá se vzrůstající koncentrací vápenatých

iontů. Z práci některých autorů vyplývá, že odstranění stroncia je prakticky nezá-

vislé na poměrech mezi přechodnou a stávající tvrdostí vody při shodné tvrdosti

celkové. To lze vysvětlit konkurenčním vlivem kationtů. S dostatečnou účinností lze

oddělit zpravidla Ba, La, Sr, Se, Y, Zr, Nb, Ca a Ru.

Metoda je vhodná pro vody splňující tyto podmínky: celková tvrdost ne menší

než 5 mg ekv.l , nízký obsah mechanických nečistot ne více než 1 g.l , nízký ob-

sah neutrálních solí /způsobují zvýšenou rozpustnost CaCO,/.

b/ Srážení fosforečnanem

Je účinné zejména pro ty kovy, které vytvářejí málo rozpustné fosforečnany.

Jako srážedlo se používají nejčastěji Na,P0. a KH-PO.. Princip dekontaminace pro

většinu radionuklidů spočívá ve "stržení" iontů radionuklidů do sraženiny fosforeč-

nanu vápenatého s různou účinností v závislosti na pH. Je-li voda měkká, musí se

vápenaté ionty přidat. Výsledno pH se volí kolem 10 - 11,5. Fosforečnanovych iontů

se dává tolik, aby byly v mírném přebytku vůči iontům Ca

Separace fosforečnanovým srážením je účinná např. pro Sr, Y, Ce, Zr aj. Její

účinnost je větší než srážením vápnen a sodou. Její nedostatky jsou v tom, že:

- musí být dodržen relativně přesně poměr Na3PO4/Ca/OH/2 = 2,2 a pH roztoku 11,3 -

- 11,5

- je při něm značná spotřeba /drahých/ chemikálií

- vzniká velké množství vodnatých, silně radioaktivních kalů

- k tomu,aby se vody po dekontaminaci staly vratnými, musí být zbaveny nadbytku

fosforečnanovych aniontů /např. přídavkem FeCl,/.

c/ Srážení ferrokyanidy

Mechanismem zadržení je při této metodě iontová výměna. Je s výhodou používá-

na tam, kde jiná metoda je pro daný radionuklid neúčinná. Je účinná pro odstranění

např. cesia, ruthenia a jiných prvků. Do současné době byla vyzkoušena celá řada

ferrokyanidů různých kationtů, a to jak jednoduchých, tak podvojných, např.

Zn2/Fe/CN/6/, Cdj/Fe/CHg/, K2Mn/Fe/CN/6/, Ca2/Fe/CN/6/, Cu2/Fe/CN/g/, Co2/Fe/CN/g/,

Ni /Fe/CN/,/, Fe./Fe/CN/,/,, Zr/Fe/CN/./. Mezi nejúčinnější patří ferrokyanidy
117 lf>6mědi, železa, zirkonia a kobaltu. Tak např. bylo dosaženo 99% zadržení Cs a Ru

ferrokyanidem mědnatým /500 mg/l/ srážením při pH 5 až 6.
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Účinnost této separační metody je rovněž značně závislá na pH, jak ukazuje

tab. 13/0/.

Při aplikaci této metody je nutno zvážit i hlediska ekonomická. Odpadní vody

je nutno kontrolovat na obsah volných iontů CN~ a iontů- /Fe/CN/g/ . Vhodná je kom-

binace srážení ferrokyanidů a fosforečnanů.

Tab. 13 Vliv pH na separaci radionuklidů ferokyanidem železnatým při dávce

400 - 600 rag.l"1

Prvek

Ru

Sb

Zr

Vzácné
zeminy

Te

Cs

Separace /%/ při pK

4,0

94,2

93,5

94,9

99,6

S8,]

99,7

5,8

78,6

80,8

86,1

97,1

96,J

99,3

8,9

86,5

66,2

94,3

92,6

£4,f:

99,99

9,3

94,6

71,1

96,5

98,6

S7,£

99,99

K o a g u l a c e /vločkování/

Koloidní částečky se udržují ve svém rozptýlení, poněvadž se odpozují svými

elektrickými náboji. Přidáváním elektrolytů lze však snížit náboje koloidních čás-

tic natolik, ze dojde-li k jejich shlukování čili koagulaci. Kladně nabité koloid-

ní částice se vybíjejí adsorpcí aniontů, kdežto záporně nabité adsorpcí kationtů.

Koagulací koloidů vznikají gely. Koloidy, k jejichž koagulaci je zapotřebí velkých

koncentrací elektrolytů a jejichž gely snadno peptizují, nazýváme lyofilními. Ko-

loidy, k jejichž koagulaci stačí malá množství elektrolytu a jejichž těly nepepti-

zují, nazýváme lyofobními. Směs koloidů má vlastnosti toho koloidu, jenž je v pře-

bytku.

Koagulace /vločkování/ je tedy technologickým procesem, při němž se za pomalé-

ho míchání jemné koloidní částice vzájemně střetávají a dále dochází ke snížení

jejich náboje, váží se k sobě silami adheze, a tak vznikají velké vločky sraženiny,

do které jsou strhávání přítomné koloidní formy včetně radionuklidů.

Ke stanovení optimálních podmínek je třeba nejprve provést laboratorní testy.

1.6.4.1.1.2 Separační metody

Při separaci tuhé fáze z vody se používají tyto způsoby:

a/ separace suspenzí sedimentací

b/ separace vznášeným ložem

d/ separace suspenzí filtrací.

Těchto způsobů se používá k odstranění přirozených suspenzí i suspenzí uměle

vytvořených při úpravě vody čiřením.. Velmi jemné suspenze a koloidní částice ne-

sedimentují kvantitativně, nýbrž vytvářejí tzv. sedimentační rovnováhu. Adsorpce

a adheze vniklých agregátů /vloček/ značně závisí na povrchových vlastnostech fil-

tračního materiálu.
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1.6.4.1.1.3 Intenzifikace procesu čiření

Proces čiření lze intenzifikovat jednak použitím účinnějších základních koa-

gulantů, jako jsou např. směsné koagulanty, koagulanty na bázi manganu, kombinace

koagulantů /iontů Fe + AlO,,/, kombinace koagulantu c kyselinami nebo alkalizač-

ními prostředky, jednak použitíntzv. pomocných koagulačních prostředků /35/.

Pomocné koagulační prostředky můžeme rozdělit do několika skupin:

a/ na aktivovanou kyselinu křemičitou

b/ bentonity, kaolin, práškové aktivní uhlí, jemně mletý vápenec /zatěžkávadlo/

c/ organické vysokomolekulárni látky /organické flokulanty nebo koagulanty/.

Použití aktivované kyseliny křemičité

Kyselina křemičitá se připravuje neutralizací roztoku vodního skla kyselinou

sírovou, kyselinou chlorovodíkovou, oxidem uhličitým, chlorem, síranem hlinitým,

chloridem železitým, fluorokremicitanem sodným nebo síranem amonným.

Kyselina křemičitá adsorbuje křemičitanové ionty. Vytvořený sol má tedy zá-

porný náboj a neutralizuje kladný náboj sólu hydroxidu železitého nebo hlinitého,

čímž urychluje vylučování srážedla. Přídavkem kyseliny křemičité vzrůstají van

der Waalsovy kohézni síly mezi jednotlivými částicemi a zvětšuje se sedimentační

rychlost částic. Kromě toho mohou vznikat z kyseliny křemičité a částic koagulantu

a kyseliny křemičité řetězce a polymerní ionty. Tvoří se tak agregáty, jejichž pri-

márni částice jsou poutány mnohem většími silami než v agregátech bez kyseliny

křemičité.

Použití zatěžkávadel

Pro urychlení sedimentace a zvýšení vzestupné rychlosti kapaliny ve vločkovém

mraku se používají tzv. zatěžkávadla. Jsou to nejčastěji bentonit, montmorillonit,

kaolín či jiné hlinitokremicitany a kremičitany. Dávkují se v suspenzi, a to v množ-

ství desítek až stovek mg.l . Jejich název však plně nevystihuje povahu procesu,

poněvadž funkci "zatěžkávadel" maže plnit i látka s poměrně malou hustotou /práš-

kové aktivní uhlí/. I v tom případě jde o zvýšení kohezních sil mezi jednotlivými

částicemi.

Použití vysokomolekulárních organických látek

V posledních letech se při úpravě vod stále častěji používají vysokomoleku-

lárni organické látky - organické flokulanty a koagulanty, které obvykle mají

stejnou funkci jako aktivovaná kyselina křemičitá.

Podle náboje rozlišujeme organické flokulanty a koagulanty na:

- elektroneutrální

- elektronegativní /aniontové/

- elektropozitivni /kationtové/

- polyamfolyty.

Nositeli záporného náboje jsou většinou skupiny -C00~ a sulfoskupiny, kladné-

ho pak ionty -NH* , -N/CH3/* i další.

Podle toho, z jaké výchozí suroviny se připravují, lze organické flOKulanty

a koagulanty rozdělit do tří skupin, a to na látky na bázi:

- škrobu nebo celulózy

- polyakrylamidu

- ostatních polymerů.
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Základní vlastnosti organických flokulantů jsou dány jejich polymeračním stup-

ntm, tj. počtem monomerů v makromolekule polymeru. Organické flokulanty, resp. je-

jich makromolekuly jsou lineární nebo rozvětvené polymery rozpustné ve vodě,

a charakteristickými skupinami na vláknitých molekulách.

Použití vysokomolekulárnych organických látek může být dvojí:

a/ aplikace bez klasického koagulantu, která se většinou používá při úpravě vod

bez organického znečištění, ale s velkým obsahem anorganických suspe-.nzí /orga-

nické koagulanty/

úl aplikace v kombinaci s běžnými koagulanty, obvykle pr úpravu vody s malým

obsahem suspenzí a velkým obsahem koloidních organických nečistot /organické

flokulanty/.

Dnešní teorie působení organických flokulantů předpokládá, že dochází k ad-

sorpci polymeru na více než jednom adsorpčnlm místě na částici. Makromolekuly

organických flokulantů mají v poměrně malé vzdálenosti od sebe skupiny schopné

vazby. Iontogenní nebo neiontogenní skupiny a povrch částic na sebe vzájemně půso-

bí, skupiny se adsorbují, přičemž vločkování je vyvoláno řetězením částic pomocí

vláknitých molekul.

1.6.4.1.2 Fyzikálně chemické metody

1.6.4.1.2.1 Adsorpce a výměna iontů

Metody dekontaminace odpadních vod pomocí iontové výměny je možné rozdělit

na dvě velké skupiny. K první patří způsoby zcela založené na iontoměnných a sorpč-

ních jevech /iontová výměna na ionexech, sorpce na anorganických měničích iontů,

elektrodialýza s použitím membrán a jiné/, ke druhé skupině pak patří metody, při

kterých je iontová výměna kombinována s jinými metodami dekontaminace.

výměna iontů a adsorpce jsou dva různé jevy. Přesto však mezi nimi nalézáme

určité obdoby. Při adsorpci se na adsorbent poutají látky, aniž se z něho jiné lát-

ky do roztoku uvolňují. Při výměně iontů naopak uvolní ionex náhradou za pohlcený

ion vždy ion nebo ionty jiné se stejným celkovým nábojem. Adsorpci se váží z roz-

toku sloučeniny homeopolární, pro výměnu iontů se poučítá pouze s elektrolyty,

látkami iontogenními /anorganickými i organickými/. Adsorpce je zpravidla méně zá-

vislá na změnách pH než výměna iontů. Existují případy, kdy se uplatňují adsorpce

i iontová výměna současně.

Iontoměnných metod k dekontaminaci odpadních vod s použitím ionexů nebo anorga-

nických měničů iontů látek je možné s úspěchem použít pouze pro vody s nízkou sol-

ností /do lřp až 2,5 g.l /. Při vyšších koncentracích elektrolytů je účinnost níz-

ká a metoda je neefektivní. Uplatňuje se totiž silný konkurenční vliv kationtů

a aniontů v elektrolytu přítomných v makrokoncentraci oproti stopovým koncentracím

radionuklidů. Z toho vyplývá, že v převážné většině případů bude iontová výměna za-

řazována zpravidla až na konec technologického procesu dekontaminace vod, nebo

v nejlepším případě ji musí předcházet metoda vedoucí k podstatnému snížení solnosti

vody.

Při dekontaminaci procházejí vody nejprve přes katex a potom přes anex. Není

jednotného názoru na to, která forma katexu je účinnější pro záchyt radionuklidů

ve formě kationtů. Zpravidla je katex v H cyklu považován za účinnější než v Na +

cyklu. Navíc H forma dává možnost snadnější indikace funkce katexu a průniku ra-

dionuklidů, a to na základě měření pK vytékající vody. Za. funkčně schopný je pova-

žován katex dotud, pokud je pH vytékající vody nižší než 7.
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Při iontové výměně za přítomnosti několika iontů dojde k ustavení rovnováhy

/dynamické/. Rovnovážný stav je ovlivňován koncentrací /aktivitou/ iontů /a to jak

iontů radionuklidů a iontů přítomných elektrolytů, tak iontů, jimiž je měnič nasy-

cen/, dále jejich mocenstvím, fyzikální povahou měniče, pH a jinými faktory. Ionty

se zpravidla sorbují v řadě podle velikosti náboje, vyššími počínaje. Při stejném

náboji se přednostně sorbují hydratované ionty menšího průměru /Cs ̂  K j- Na/.

Dalším faktorem, který by mohl být v některých případech limitujícím, je ra-

diační odolnost /stálost, resistence/ ionexu. Vyšší resistenci vykazují anorga-

nické ionexy než organické.

K zabezpečení vysoké efektivnosti využití ionexů, kromě opatření vedoucí ke

snížení solnosti, je třeba upravit vstupní vody tak, aby byly zbaveny i suspendo-

vaných látek /ucpávání ionexových filtrů, inaktivace ionexů/, aby bylo upraveno

pH a aby byly zbaveny iontů způsobujících tvrdost vody /Ca +, Mg /. Tyto ionty

mohou negativně ovlivňovat účinnost katexů zejména pro záchyt radionuklidů stron-

cia. Nelze však počítat s jejich účinným odstraněním u tvrdých vod.

Při použití ionexů musíme mít na zřeteli, že jsou účinné pouze pro iontové

formy radionuklidů a nikoliv pro koloidní. Jestliže tedy technologický proces, kte-

rý předchází iontové výměně, je veden za podmínek, kdy dochází ke vzniku koloidů,

nemůžeme očekávat účinné odstranění radionuklidů.

Také přítomnost organických látek znatelně snižuje filtrační i iontoměnnou

schopnost ionexů.

Častým způsobem použití ionexů je forma tzv. směsného lože, tj. směsi katexu

a anexu. Při tomto způsobu se dosáhne snížení radioaktivity vod o několik řádů.

Proces iontové výměny sestává z difúze iontu k povrchu zrna měniče, difúze

dovnitř zrna, vytesnení iontu, jímž je ionex nasycen /převeden do příslušné formy/

a difúze směnitelného iontu ionexu do roztoku.

Na proces iontové výměny lze pohlížet jako na ustavení membránové rovnováhy

nebo jako heterogenní chemickou reakci podvojné výměny. Rozdělení mikrokomponenty

mezi tuhou fází /ionex/ a roztok je charakterizováno rozdělovacím koeficientem K'.
d

Za podmínek, kdy koncentrace iontu radionuklidů je mnohem menší než koncentrace

iontu způsobujícího solnost roztoku /solné pozadí/ a zůstává-li v roztoku stálou

veličinou a je-li možno stejně tak za stálou veličinu považovat koncentraci iontu,

který je vázán na měnič /vytěsňovaného iontu/, potom je Kľ veličinou stálou, nezá-

vislou na koncentraci mikrokomponenty.

Jak bylo v předchozích odstavcích uvedeno, sorpce iontů radionuklidů na ione-

xech závisí na jejich náboji s poloměru hydratovaného iontu. Tak např. kationty

v závislosti na sorpční schopnosti tvoří řadu: AI > Ba =» Sr > Ca > K +> Na +> Li +

/toto pořadí je charakteristické pro katexy obsahující -SO,H skupiny/.
Přednosti metody dekontaminace vody s použitím ionexů spočívají v tom, že:

- je dostatečně účinná pro širokou škálu kationtů

- technologická zařízení jsou jednoduchá

- dosahuje se koncentrace radioaktivních látek do malého objemu /což se někdy může

stát i nevýhodou

- proces je kontinuální.
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Nevýhody jsou:

- nutnost regenerace

- silná závislost účinnosti na složení a vlastnostech vody

- není účinná na koloidní formy radionuklidů.

Při projektování zařízení je nutno brát do úvahy tyto okolnosti:

- požadovanou dekontaminační účinnost

- množství vod určených k dekontaminaci

- vlastnosti vod určených k dekontaminaci

- požadované vlastnosti vod /jejich určení/ po dekontaminaci.

Jak bylo výše uvedeno, jsou používány jednak organické, jednak anorganické

měniče iontů. Jejich volba bude ovlivněna zejména vlastnostmi dekontaminované vo-

dy a ionexů. Mezi nedostatky organických ionexů náleží:

- nízká radiační odolnost /nehodí se proto např. v procesech přepracování paliva/

- nízká teplotní stálost

- malá stálost v silně oxidačním prostředí

- nepoužitelnost prc vody s vysokou solností.

Proto se v posledních letech obrací pozornost opět k anorganickým měničům

iontů, a to jak k syntetickým, tak i k přírodním /např. hlinitokremicitany - kaoli-

nity, vermikulity, zeolity aj./, jejichž hlavními nevýhodami jsou nízká výměnná

kapacita, malá chemická stálost a pomalá kinetika výměny.

Uměle připravované anorganické ionexy se dělí na:

- slabě kyselé katexy na bázi hlinitokřemičitanů, jejichž hlavní nevýhodou je, že

jsou použitelné pouze v neutrálním prostředí

- soli heteropolykyselin

- hydratované oxidy /zejména čtyřmocných prvků/, např. hydratovaný oxid zirkoniči-

tý
- různé nerozpustné soli polyvalentních prvků /např. fosforečnany molybdenu/.

Jedná se převážně o katexy se značně vyšší výměnou kapacitou než mají přírod-

ní ionexy. Jsou dostatečně tepelně a radiačně stálé. Používají se zejména pro sorp-

ci z kyselých roztoků, protože při pH větším než 8 u velké většiny z nich dochází

k jejich hydrolytickému rozkladu. Je možno je použít v prostředí s vyšší solností.

Vykazují'selektivitu v sorpci iontů. Tyto jejich přednosti umožňují použít je pro

dekontaminaci vysoce radioaktivních odpadních vod.

1.6.4.1.2.2 Elektrodialýza

Elektrodialýza, též elektrodeionizace, je proces deionizace roztoků pomocí

polopropur.tných membrán při působení konstantního elektrického proudu. Náleží

k membránovým procesům, kdy skupenství fází oddělených membránou kapalné, hnací

silou je gradient elektrického potenciálu, membrána je buä mikropórovitá nebo lyo-

gélová /s výhodou iontovýměnná/, přecházející složkou jsou rozpuštěné elektrolyty

a výsledným efektem je odvod rozpuštěných elektrolytů ze vstupujícího roztoku.

Elektrodialýza sestává ze dvou jevů probíhajících současně přes pórovité membrány

elektrolýzy a dialýzy:

Elektrodialýza se používá bud samostatně nebo v různých kombinacích:

a/ elektrodialýza

b, fiektrodialýza s následnou deionizací směsným ložem ionexů

•:: elektrodialýza bezprostředně se směsným ložem ionexů.
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Elektrodialýza je novou, perspektivní metodou, vhodnou pro dekontaminaci niz-

koaktivních i vysckoaktivních vod. Prostou elektrodialyzou je možno dosáhnout sní-

žení aktivity vody kolem 2 řádů. Stupeň dekontaminace je závislý na řade okolností,

z nichž velkou roli hrají vlastnosti membrán, vlastnosti a složení odpadních vod

a jiné. Při elektrodialýze nefiltrovaných vod se přibližně 901 štěpných produktů

koncentruje v katodovém a anodovém prostoru a velká část zbylé aktivity je vázána

iontovýměnnými membránami.

Elektrodialýza je často používána i k odstranění přebytečné kyselosti vod

např. před sorpčními pochody. Deionizační proces radioaktivně zamořených vod se

stává problematickým za přítomnosti nabitých koloidních částic /micel/, které se

v elektrickém poli pohybují stejně jako ionty. Dnes je tato metoda rozšířena zejmé-

na pro účely odsolování mořské vody, proto se někdy nazývá elektrolytické odsolo-

vání.

Separační účinnost a koncentrační faktor závisí na typu a uspořádání elektro-

dialyzátoru, proudové hustotě a průtoku roztoku. Na velikost koncentračního fakto-

ru má vliv také kvalita ionexových membrán a jejich selektivita. Selektivita není

stálá a závisí na koncentraci /při určité koncentraci začnou membránou pronikat

také ionty opačného náboje/.

Při elektrodialýze bezprostředně se směsným ložem ionexů je uspořádání takové,

že mezi dvěma membránami je umístěna vrstva směsi zrnitých ionexů /v poměru katexu

ku anexu = 1 : 3 / . Tato metoda vede k úsporám na elektrické energii, při regenera-

ci není nutné překonávat tak vysoký ohmický odpor. Vyměnitelné ionty zde slouží

ve funkci přenašečů elektrického proudu. Na takový systém lze pohlížet jako na

ionexovou kolonu s nepřetržitou regenerací elektrickým proudem. Nevýhodou je daleko

vyšší citlivost na čistotu vstupujícího roztoku, zejména suspendovaných látek nebo

iontů, které za podmínek elektrodialýzy vytváří hydrolytické produkty.

V závislosti na vlastnostech vod a uspořádání elektrodialýzy je dosahováno de-

kontaminačního faktoru 10 až 10 , a to zejména pro ty prvky, které existují v roz-

tocích výhradně ve formě kationtů, menší účinnosti se dosahuje pro anionty a ještě

menší pro prvky vytvářející i ve stopových koncentracích koloidy.

vážným nedostatkem bránícím širšímu upotřebení metody elektrodialýzy je sku-

tečnost, že neodstraňuje z radioaktivně zamořených vod radionuklidy, které jsou

bud ve formě pravých koloidů, či pseudokoloidů /adsorpčních koloidů/.

Dalším nedostatkem je malá mechanická pevnost používaných membrán, přičemž

ceny membrán jsou dosud značné. Z toho vyplývá závěr, že uvedená metoda bude užívá-

na zejména tam, kde bude kladen požadavek na vysoký dekontaminační faktor a kde pů-

jde o malá množství vody. Zpravidla bude užita spolu s jinými metodami, které ji bu-

dou předcházet /koagulace a filtrace/.

Její hlavní předností je, že ve srovnání s některými jinými metodami nevyžadu-

je žádné chemikálie a tím také nezvyšuje obsah solí v upravované vodě. Ve srovnání

např. s destilací je méně náročná na spotřebu energie.

1.6.4.1.2.3 Jiné metody

Ke skupině těchto metod patří ty, které stojí na rozhraní fyzikálních a fyzi-

kálně chemických metod. Patří k nim např. elektroforéza, elektrokoagulace a elektro-

flotace. Jejich společnou charakteristikou je skutečnost, že jsou vhodné zejména

pro vody s vyšším obsahem detergentů.
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Princip olektroflotace spočívá v tom, že přes ponořené, např. grafitové elek-

trody prochází elektrický proud a plyny uvolňované na elektrodách dostatečné efek-

tivně působí flotačním ličinkem na suspendované látky v roztoku.

Při elektrolytické koagulaci - elektrokoagulaci - protéká roztokem stejnosměr-

ný elektrický proud se stálou, nebo periodicky se měnící polaritou. Donorem iontů

železa nebo hliníku je rozpustná anoda.

Uvedené tři procesy mohou probíhat současně, protéká-li roztokem stálý elek-

trický proud. Účinnost metody závisí na typu použité elektrody /nejvýhodnější je

titanová/. Účinnost dekontaminace vzrůstá s proudovou hustotou /v praxi se osvěd-

čila hodnota 2 A.cm-2,

E l e k t r o f o r é z a s nuceným tokem je založena na využití gradientu

elektrického potenciálu jako hnací síly membránového procesu, při němž přecházejí-

cí složkou přes mikroporovitou nebo lyogelovou membránu jsou koloidy, které se po-

hybují v roztoku rozdílnou rychlostí. Výsledkem toho je, že část koloidů se zachy-

tí na membráně, druhá část se odvede v proudícím roztoku.

Elektroforéza je tedy vhodná zejména pro dekontaminaci odpadních vod obsahují-
cích koloidní částice radionuklidů, zpravidla záporně nabité.

Při elektrofozéze s nuceným oběhem je mezi elektrodami série střídavě ulože-

ných elektroneutrálních membrán, které nepropouštějí koloidy a membrán, které všech-

ny, resp. část koloidů propouštějí. Jednu opakující se funkční jednotku tvoří dvě

membrány nepropustné pro koloidy, mezi kterými je umístěna propustná membrána. Sché-

ma činnost dvou alternativ takovéto jednotky je na obr. 7.

nástřik filtrát

promývací

roztok nástřik

"2

produkt

/—*• směr toku roztoku; *• směr pohybu koloidů/

Obr. 7 Elektroforéza s nuceným tokem /153/

1.6.4.1.3 Fyzikální metody

1.6.4.1.3.1 Vratná neboli reverzní osmóza

Vratná osmóza náleží mezi membránové procesy, při nichž hnací silou je tlako-

vý gradient mezi dvěma kapalnými fázemi oddělenými lyogelovou nebo mikroporovitou
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membránou a při kterém přechází některá, resp. všechny složky roztoku, avšak růz-

nou rychlostí. Výsledkem je, že roztok na výstupní straně membrány je obohacený

o rychleji procházející složky. Reverzní osmóza náleží mezi separační techniky,

které se používají pro separaci, koncentraci či frakcionaci látek v roztoku.

Princip metody je zřejmý ze srovnání osmózy a reverzní osmózy. Osmóza závisí

na existenci membrány, jež je selektivní v tom smyslu, že některé složky roztoku

/rozpouštědlo/ mohou procházet membránou, kdežto ostatní složky jí procházet ne-

mohou. Takovouto bariéru nazýváme semipermeabilní polopropustnou membránou. Pokud

takováto membrána odděluje rozpouštědlo od roztoku nebo dva roztoky o různé kon-

centraci, vyvolává tendenci k vyrovnání chemických potenciálů a tudíž koncentrací

v toku rozpouštědla z méně koncentrovaného roztoku do roztoku koncentrovanějšího.

Tento pochod se nazývá osmóza. Necháme-li působit tlak na stranu koncentrovanější-

ho roztoku, bude se transport vody zpomalovat, až při tlaku rovnajícímu se osmo-

tickému, tok ustane. Další zvýšení tlaku na straně roztoku s vyšší koncentrací

způsobí změnu toto rozpouštědla směrem z roztoku do rozpouštědla. To je princip

reverzní osmózy. Používané tlaky dosahují hodnot přibližně od 2 do 8 MPa /20 až

80 kp.cm"2/.

Rozhodujícím faktorem pro úspěšnost uvedených metod je membrána. Membrána,

použitá při reverzní osméze, musí být schopná ovlivnit termodynamické a transportní

vlastnosti solí a vody silami, které nejsou primárně závislé na velikosti iontů

nebo molekul separovaného roztoku.

Metoda reverzní osmózy je vhodná pro vody s malým obsahem mechanických ne-

čistot. Proto v řadě případů je zařazena předdprava, např. filtrací apod. Úspěš-

nost metody závisí také na správné volbě typu membrán. Nejčastěji používané a nej-

vhodnější jsou membrány z acetátu celulózy a aromatických polyamidů. Celková tlouští-

ka membrány je asi 100 /um, aktivní mikropozérní vrstva /na straně čištěné vody/

dosahuje tlouštky asi 0,25 ,um.

Membrány jsou uzpůsobeny do tzv. modulů /článků, filtračních elementů/ různé-

ho tvaru /ploché, spirálovité, trubkovd a moduly z dutých vláken polyamidů/.

Na obr. 8 je znázorněn princip reverzní osmózy a na obr. 9 schéma mechanismu

separace membránou.

osaoza oomotioki revsrzií
rovnováha oamoza

rozpouštědlo I roztok
elektrolytu

polopropustná
asabrána

Obr. 8 Princip reverzní osmózy /154/
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roitok

muifázová
vrstva

tlak

H20 N a ď H20 Nad H20
H20 NaCI H20 NaCI" H20

H20 NaCI H20 N a ď H20

H20 N a ď H20 N a ď H20
H20 H20 H20 HjO H20

H20 H20 H20 H20 H20

pórásní

film

povrch
pórésního
filmu

pór kritického
— průměru

H20

Obr. 9 Schematické znázorněni mechanismu reverzně osmotické separace porézní

membránou /I54/

Metody reverzní osmózy slouží k odstraňování jak iontových forem radionuklidů

/záchytem iontů v membráně/, tak koloidních forem /prostou filtrací při volbě mem-

brán s určitou velikostí pórů/.

1.6.4.1.3.2 Destilace

Tato metoda je v současné době nejrozšířenější, dobře propracovaná a technolo-

gicky zvládnutá. Je metodou univerzální. Je náročná na spotřebu elektrické energie.

Lze ji použít pro vody značně solné. Výhodou odparek je také dosaženi vysokého stup-

ně zahuštění kontaminantu. Metoda poskytuje vody značně čisté, které lze opět po-

užít. Dosáhne se u ní snížení měrné aktivity vody na výstupu oproti vodě přiváděné

na destilaci o 4 až 6 řádů. Účinnost je závislá, zjednodušeno řečeno, na konstrukci

destilačního zařízení na jedné straně a na charakteru kontaminantu vody na straně

druhé. Účinnost je silně negativně ovlivněna přítomností pěnotvorných látek. Prak-
3 4ticky dosahovaný dekontaminační faktor je 10 až 10 .

Nepovažujeme za účelné tuto metodu popisovat. Všimneme si blíže pouze vlivu

odlučovacího systému na účinnost dekontaininace.

Zařízení bez odlučovačů je prakticky nepoužitelné pro svoji malou dekon-

taminační účinnost. Odlučovače oddělují stržené čustice roztoku či vody od páry.

Proto se postupně přešlo od cyklonových odlučovačů ke kloboučkovým kolonám plněným

Raschigovými kroužky a konečně ke kolonám plněným skleněnou vatou. Používají se

i kombinané odlučovače. Za odlučovače se zařazují ještě vláknité filtry. Praxe uka-
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zuje, že tento systém není ještě úspěšně dořešen. Dochází k průniku stržených čás-

tic i pres uvedený systém a dále dochází k ucpávání filtrů.

Hlavní součástí částic stržených do kondenzátorů je pěna. Za nepřítomnosti pě-

notvorných látek je příčinou kontaminace kondenzátu sekudnární páry úlet kapiček

roztoku. K zábraně tvorby pěny a úletu kapiček bylo navrženo konstrukční řešení od-

parky a jejího provozu se snížením náplně odparky /namísto běžného 75-80% naplnění

pouze na 15-20%/. Byly navrženy i optimální podmínky provozu takovéto odparky /tlak

ohřívací páry, rychlost vypařování a pracovní objem roztoku/, při nichž nedocházelo

ke vzniku pěny a jejímu průniku, přestože voda obsahovala značné množství pěnotvor-

ných látek.

1.6.4.1.3.3 Ultrafiltrace

Ultrafiltrace využívá jako hnací sílu tlakový gradient. Složkou přecházející

přes lyogelovou mikropórovitou membránu je hlavně rozpouštědlo a ev. iontové formy

radionuklidů, přičemž všechny, resp. část koloidních částic zůstává na vstupní

straně membrány.

Volba druhu membrány závisí na složení odpadních vod, které jsou zpravidla pře-

dem zbavovány hrubých nečistot filtrací, sedimentací apod. Používané tlaky se pohy-

bují od 0,098 až 9,8 MPa. Tlakovým médiem bývá zpravidla vzduch.

Nevýhodou této metody jsou nízké výkony a nutnost robustních konstrukcí ultra-

filtrů. Tlakový gradient lze dosáhnout i podtlakem na výstupní straně membrány. Ani

tento způsob není výhodný.

1.6.4.2 Dekontaminace organických rozpouštědel a disperzi vytvořených na jejich

základě

Organická rozpouštědla jsou, i když v omezené míře, používána k přípravě dekon-

taminačních roztoků nebo častěji k separaci některých radionuklidů extrakcí. V ně-

kterých případech jsou s výhodou využívány emulze vzniklé na bázi organického roz-

pouštědla, jehož komponentami jsou dále voda, emulgátory, stabilizátor emulze, pří-

padně též zesilovač čisticího procesu apod.

Bylo také ověřováno použití organických rozpouštědel k dekontaminaci tkanin

chemickým čištěním, a to jak samostatných, tak s přídavkem zesilovačů čisticího pro-

cesu /36, 37/ a kromě toho byla k dekontaminaci tkanin namáčením použita emulze, vy-

tvořená z vody, technického benzinu a emulgátoru Syntapon L, případně s dalšími

složkami.

V závislosti na složení dekontaminačních roztoků, ev. disperzí vytvořených na

základě organických rozpouštědel a na charakteru dekontaminovaného povrchu, zejména

jeho znečištění, mohou roztoky a disperze obsahovat jak hrubé mechanické nečistoty,

tak pigmentovou nečistotu, dále organické látky / tuky, oleje apod./, korozní zbyt-

ky, radioaktivní látky aj.

Dekontaminace takovýchto roztoků a disperzí bude sestávat, v závislosti na je-

jich složení, z následujícího postupu:

a/ odstraňování mechanických nečistot /filtrací, sedimentací, apod./

b/ zrušení - zánik disperzí /zpravidla půjde o deemulgaci/

c/ sorpční filtrace vrstvou silikagelu nebo křemeliny

3/ odpaření organického rozpouštědla destilací.
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Nedílnou součástí těchto postupů je likvidace zbytků po destilaci a filtrač-

ních hmot se zachycenými tuhými látkami.

V některých případech bude výhodné sloučit operace ad a/ a b/ v jedinou.

Metody užívané ke zrušení emulze jsou založeny na dvou principech /38/:

I. Zvětšování stupně disperzity nebo častěji na

II. Snížení stupně disperzity, které se dělí do dvou skupin:

1. Zrušení emulze v důsledku oddělení disperzní části /sedimentací, filtrací,

pomocí elektroforézy/

2. Zrušení emulzí v důsledku koagulace /chemickou, mechanickou, termickou,

resp. elektrickou koagulací/.

Hlavní přednosti při použití dekontaminačních roztoků /emulzí/ na bázi orga-

nických rozpouštědel spočívají v tom, že jsou méně korozivní, jsou účinné tam, kde

selhávají vodné roztoky, zejména při dekontaminaci silně znečištěných tkanin a po-

vrchů materiálů tuky, oleji, mazadly a konečně také proto, že jejich měrné výparné

teple /MJ.kg , kcal.kg / je přibližně o 1 řád nižší než u vody a tudíž také ná-

klady na jejich regeneraci destilací jsou podstatné menší. Kromě toho, tuhé zbytky

po destilaci, mající asfaltovitý charakter, a také filtrační a regenerační hmoty,

např. křemelina, bělicí hlinky, karborafin apod., se dají snadno zpracovat do for-

my tuhého, ve vodě těžko rozpustného, odpadu, např. bitumenací apod.

2. SPECIÁLNÍ ČÁST - DEKONTAMINACE
JEDNOTLIVÝCH MATERIÁLŮ
A PŘEDMĚTŮ

2.1 DEKONTAMINACE OKRUHŮ
JADERNÝCH ELEKTRÁREN

Jaderné energetické reaktory mohou uvolňovat energii štěpením atomových jader

bud rychlými neutrony vzniklými štěpnou reakcí nebo neutrony zpomalenými pomocí mo-

derátorů umístěných v okolí jaderného paliva, tj.neutrony pomalými. Podle toho ho-

voříme o reaktorech s rychlými nebo pomalými neutrony. Technické problémy spojené

s využitím energie pro mírové účely jsou dnes lépe zvládnuty u reaktorů s pomalými

neutrony, které však mohou využívat nejvýš 0,7% hmotnosti přírodního uranu k uvolňo-

vání energie. Naproti tomu reaktory s rychlými neutrony mohou využívat k výrobě

energie téměř všechen přírodní uran, avšak technické problémy, které jsou s tím

spojeny, nejsou zatím tak dobře vyřešeny jako u reaktorů s pomalými neutrony. Kdy-

bychom se nesnažili přejít na jadernou energetiku založenou na reaktorech s rychlý-

mi neutrony, zůstal by nevyužit již získaný přírodní uran, časem by však též mohl

hrozit i nedostatek štěpného jaderného paliva.

Z řady typů pomalých reaktorů mají dnes největší význam reaktory chlazené běž-

nou lehkou vodou. Lehkovodní reaktory mohou mít v primárním okruhu vodu pod vysokým

tlakem, který znemožňuje tvorbu páry. Tak je tomu u tzv. tlakovodních reaktorů

/anglicky: pressure water reactor - PWR/. Nejčastěji bývá tato tlaková voda chladi-
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vem i moderátorem neutronů současně. Proto se sovětské reaktory tohoto typu nazý-

vají vodně vodními energetickými reaktory /WER/. U jiného typu lehkovodního reak-

toru je moderátorem rovněž tlaková voda, avšak pod nižším tlakem nežli u PWR, tak-

že v reaktoru vaří a vytváří páru. Chladivém je tedy kapalná voda i pára. Tento

typ nazýváme varným reaktorem /anglicky: boiling water reactor - BWR/.

Jaderné elektrárny /JE/ s PWR a WER jsou dnes ve světě převládajícím a u nás

jediným typem JE. Svoji hegemonii si udrží asi do prvního až druhého desetiletí

příštího století, kdy budou zřejmě postupně nahrazovány JE s rychlými sodíkovými

reaktory /RSR/. Rychlé reaktory jsou bez moderátoru. Mají pouze chladivo. Chladi-

vém RSR je kapalný sodík. Schema chladicích okruhů JE s WER a RSR jsou na obr.

10 a 11. JE s W E R má dva okruhy: I - primární, tlakovodní, kontaminovaný radio-

nuklidy z aktivní zóny reaktoru R a II. sekundární, parovodní, nekontaminovaný.

Protože tlak v primáru musí být nutně vyšší /např. 15 MPa/ než v sekundáru /napr.

5 MPa/, při netěsnosti parního generátoru PG může dojít ke kontaminaci sekundáru.

Ke kontaminaci chladicí vody CHV kondenzátoru K zpravidla nedochází, neboř její

tlak je vyšší než tlak uvnitř kondenzátoru K.

I-H2O(TV) II-H2O(PV)

R "
Č

PG

•e-
CHV

p, < Pil

R - jaderná reaktor; PG - parní generátor; C - hlavní cirkulační čerpadlo;

T - parní turbína; G - turbogenerátor; K - kondenzátor páry; CHV - chladicí voda

kondenzátoru;"

Okruhy: I - primárni, tlakovodní /TV/, kontaminovaný; II - sekundárni, parovodní

/PV/; p_, p - tlaky v příslušných okruzích

Obr. 10 Schéma okruhů jaderné elektrárny s WER

II-Na III-H2O (PV)

CHV

M - mezivýměník

Okruhy: I - primární, sodíkový, kontaminovaný; II - sekundární, sodíkový, nekonta-

minovaný; III - terciární, parovodní /PV/

Ostatní značení stejná jako v předcházejícím obr. 10

Obr. 11 Schéma okruhů jaderné elektrárny s rychlým sodíkovým reaktorem
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Podle zavedeného názvosloví užíváme stručnějších názvů "chladivo" pro tlako-

vou vodu primáru nebo pro sodík primáru i sekundáru, ačkoliv je zřejmé, že totéž

"chladivo" může být vyhřívacím médiem pro parní generátor PG. Podobně je tomu

např. s názvem "chladicí okruh".

Na rozdíl od JE s VVER má JE s varným reaktorem pouze jeden chladicí okruh.

Parní generátor chybí, neboř jeho funkci zastá/á sám reaktor. Pára vedená z reak-

toru P. se vede přímo na turbínu T a po dekonzaci v kondenzátoru K se žene čerpad-

lem Č zpět do reaktoru.

Nízkoteplotní reaktory chlazené vodou nejsou reaktory energetickými a užíva-

jí se k různým výzkumným účelům, k výrobě radionuklidů apod. Tento typ reaktoru

má ÚJV v Řeži u Prahy. Teplo reaktoru se nakonec odvádí do atmosféry, tj. ohřátá

voda se chladí vzduchem.

Z hlediska dekontaminace a koroze je problematika všech reaktorů chlazených

vodou /do jisté míry i těžkovodních reaktorů/ blízká, pokud radioaktivní kontami-

nace probíhá ve vodném prostředí a má tedy bu3 stejné nebo blízké chemické formy.

JE s RSR má na rozdíl od JE s WER o jeden teplonosný okruh více. Jsou to

sekundární sodíkový okruh II a mezivýměník M, které nemají u VVEP obdobu. Důvodem

k zavedení tohoto třetího okruhu je skutečnost, že při netěsnostech PG může dojít

k nebezpečné havárii následkem exotermní reakce sodíku s vodou. Kdyby měla JE

s RSR pouze dva okruhy jako JE s WER, mohla by být tato nebezpečná havárie dále

komplikována nekontrolovaným únikem radionuklidů a rozsáhlou kontaminací JE, pří-

padně i okolí. To by mohlo značně ztížit likvidaci následků havárie. Taková JE by

podstatně více ohrožovala pracovníky, obyvatelstvo i životní prostředí vůbec. Tlak

v sekundáru např. 1 MPa bývá volen o něco vyšší nežli v primáru /např. 0,5 MPa/

proto, aby při netěsnosti mezivýměníku M nedocházelo ke kontaminaci sekundáru,

případně při současné netěsnosti PG i ke kontaminaci terciárního okruhu, v němž

je vysoký tlak, např. 15 MPa.

Kapalný sodík je dnes nejlepším prakticky a ekonomicky dosažitelným chladivém.

Na rozdíl od vody a řady jiných možných chladiv nezpomaluje podstatně rychlé neu-

trony, ani je příliš nepohlcuje. Na druhé straně jeho použití jako chladivá vyvola-

lo nutnost výzkumu a vývoje zcela nové technologie JE s RSR, což způsobilo, že se

jejich vývoj dosud opožduje za vývojem JE s pomalými reaktory. Výzkum a vývoj JE

s RSR musí však pokračovat a pokračuje. V SSSR byla spuštěna v r. 1973 první pro-

vozní, tj. průmyslová /neexperimentálni/ JE s RSR na světě. ČSSR je prvním a zatím

jediným státem na světě, který vyvinul a dodal parní generátory pro JE s RSR do

zahraničí, tj. do SSSR, které jsou od r. 1980 a 1982 v úspěšném provozu. Výzkum

a vývoj sor.iastí těchto JE pokračuje v ČSSR i dnes. Proto bude i v této knize věno-

vána přiměřená pozornost dekontaminaci okruhů JE s RSR.

Při kontaminaci primárních okruhů JE musíme rozlisovat dva základní případy:

- případ, kdy nedošlo k porušení těsnosti palivových článků a radioaktivní konta-

minace je způsobena jedině radionuklidy vznikajícími trvale účinkem neutronů na

materiály v aktivní zóně reaktoru, tj. korozními produkty a u rychlých sodíko-
24vých reaktorů též radioaktivním sodíkem ,Ja.

- případ, kdy došlo k porušení těsnosti palivových článků a radioaktivní kontamina-

ce je způsobena nejen zmíněnou indukovanou radioaktivitou, ale též štěpnými pro-

dukty uranu /případně plutonia/ a jaderným palivem. V tomto případě dochází často

k podstatně silnější kontaminaci a dekontaminace bývá též obtížnější a kompliko-

vanější .
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Dekontaminace primárních, případně i jiných kontaminovaných okruhů JE lze pro-

vádět bu<3 "in situ" /na místě/, t j. bez demontáže příslušného zařízení, nebo tak,

že se kontaminované úseky demontují a dekontaminují ve zvláštních dekontaminacnich

střediscích. Menší součástky se přitom dekontaminují v dekontaminacnich vanách.

Pokud je to možné, snažíme se vyhnout dekontaminaci celého zařízení na místě a vy-

tváříme autonomní dekontaminační soustavy pro dekontaminaci částí okruhu /39/.

Přitom není vždy nezbytné, aby docházelo k demontáži dekontaminovaných součástí.

Je např. možné izolovat silně kontaminované hlavní okruhové čerpadlo na místě a vy-

tvořit pro ně autonomní dekontaminační okruh, aniž by bylo přitom nutno dekontami-

novat celý příslušný chladicí okruh JE. Někdy se též doporučuje /40/ provést první

hrubou dekontaminaci na místě tak, aby bylo mcžno části zařízení rozdělit a demon-

tovat, a pak provést jednak autonomní dekontaminace nepřenosných částí zařízení na

místě, jednak účinnější dekontaminace ve speciálním dekontaminačním středisku, např.

za použití paroejektorového způsobu, ultrazvuku, elektrochemických způsobů apod.

Chemické složení roztoků pro dekontaminaci primárních okruhů jaderných elek-

tráren, jakož i podmínky jeho použití, teplota a doba se volí podle těchto okol-

ností:

a/ podle materiálu, z něhož je okruh zhotoven a podle úbytku materiálu, který bude

dekontaminací způsoben

b/ podle dekontaminacnich a korozních laboratorních zkoušek se vzorky materiálu

podrobenými modelové a nakonec i skutečné radioaktivní kontaminaci daného okru-

hu

c/ podle dostupnosti potřebných materiálů, chemikálií a zařízení nezbytných k dekon-

taminaci

d/ s ohledem na zpracování /likvidaci/ radioaktivních odpadů

e/ podle finančních nákladů na

- materiály, chemikálie a zařízení k dekontaminaci

- likvidaci radioaktivních odpadů /ty mohou být značné a mohou v rozhodující mí-

ře ovlivnit volbu celého způsobu dekontaminace/

- jiné položky

2.1.1 DEKONTAMINACE OKRUHO JADERNÝCH ELEKTRÄREN S TLAKOVODNÍMI REAKTORY

2.1.1.1 Podmínky kontaminace okruhů JE s VVER

Primární okruhy JE s W E R 440 jsou zhotoveny z těchto hlavních konstrukčních

materiálů:

- ze sovětské nerez oceli OCH 18 N 10 T /hlavní potrubí/

- z uhlíkových ocelí 22 K /kompenzátor objemu/

a 48 TS /těleso reaktoru, schůdky, plošiny/

- ze slitiny zirkonia s příměsí 1% niobu /obaly palivových článků/.

V primárních okruzích JE s WER je chladivém vysoce čistá voda, do níž se dáv-

kuje především kyselina boritá v hmotnostní koncentraci zpravidla do 1,2.10 . Bor

značně pohlcuje neutrony, což umožňuje tzv. jemné řízení reaktoru. K omezení koroze

se přidává do primáru KOH do hmotnostní koncentrace 1,65.10 . V některých zemích

se užívá k alkalizování vody primáru LiOH v hmot. koncentraci od 2.10 do 2.10 .

Neradloaktivní Li vzniká ve stopových koncentracích též jadernou reakcí:

1 5 8 7 0 n ' 2 K / 3 L Í Z 2- 1/

84



Na OH se k tomuto účelu nepoužívá vzhleaem k pomerné značnému účinnému průřezu ne-

radioaktivního ÍÍNa pro jeho reakci •=. neutrony za vzniku radioaktivního ^ N a / 1 5 h/:

2 3.
11Na /i » „. /2.2/

-1Hodnota pH je udržována nad 6,0 /6,5/, celková vodivost pod 1,0 .uS.cm

a celková tvrdost do 3,0 ,uval.kg

Kromě toho nutno počítat v primárním okruhu s nečistotami, které jsou dalším

balastem radionuklidů a vyskytují se v koncentracích: Cl -do 5.10 ; NH, -

do 5.1O-6 - do 2.10-ti Fe do 1.10-6 SiO2 - do 3.10
-7 /41/.

Radiolýzou vody se vytváří v primárním okruhu jednak plynný vodík, jednak pe-

roxid vodíku, z něhož se uvolňuje plynný kyslík. Ke zneškodnění vznikající třaska-

vé směsi a současně k potlačení koroze váže se vznikající kyslík hydrazinem, který

se přidává v hmot. konc. do 3.10 . Koncentrace vodíku ve vode se udržuje v mezích

od 30 do 60 ml na 1 kg vody /41/. Uvedený objem vodíku platí pro normální podmínky

teploty a tlaku. Hmotnostní koncentrace balastu korozních produktů ve vodě primár-

ního okruhu WER při ustáleném provozu bývá do 2.10 a v prechodových stavech do

1.1O . Měrná aktivita vody primárního okruhu rovnovážná s touto koncentrací ba-

lastu korozních produktů se uvádí v mezích od 37 do 370 kBq /lo až 100 ,uCi/ na

i kg vody /42, 4 3/. Ve vodě primárního okruhu WER mohou dosahovat aktivity ra-

dinuklidů těchto hodnot: 6°Co:103Bq/l /lú~7Ci/l/; 59Fe:102Bq/l /10~8Ci/l/. Přitom

koncentrace balastu dosahovaly v primárním okruhu zhotoveného z vysokolegované ne-
— ft __ q

rez oceli těchto hodnot: Fe:10 ; Cr, Mn, Co, Ni:10 . Na trubkách parního generá-

toru se ukládala plošná aktivita řádově 107-108Bq/m2 /1O~3-1O~2 Ci/m2/ nuklidů
5 4Mn a 6 0Co; a 106Bq/m2 /lo"4 Ci/m2/ nuklidů: 5 1Cr, 5 9Fe a 9 5Zr. Ve vnitřních pro-

storech primáru PG bývaly dávkové příkony zpravidla v mezích: 1-5 ,uGy.s

/0,4 - 2 rem.h"1/, nejčastéji okolo 2,4 .uC-y.s"1 /I rem.h"1/ /43/.

Pokud dojde k poškození těsnosti palivových článků a průniku štěpných produk-

tů uranu a samého paliva do primáru, může dosahov-"' plošná aktivita v primárním

okruhu WER hodnot řádově 105 až 10 Bq.m /10~ až lo"1 Ci.m /. Teoreticky vy-

počtené dávkové příkony ve vnitřním prostoru primárního okruhu PG JE s WER 440,

kontaminovaného též štěpnými produkty uranu, v závislosti na čase t od odstavení

reaktoru /t - 0/, jsou uvedeny v tabulce 14 /43/.

Tabulka 14 Teoreticky vypočtené dávkové příkony ve vnitřním prostoru primáru

TG JE s WER 440 kontaminovaného též štěpnými produkty v závislosti

na čase t od odstavení reaktoru /t » 0/ /43/.

t /dr.y/

dávkový

příkon

^uGy . s"1

rem . h

0

210

87

1

55

23

5

1,2

5

10

1,0

4

90

0,7

3

Z tabulky 14 je zřejmé, že radioaktivní kontaminace způsobená radioaktivními

produkty koroze a štěpnými produkty uranu klesá prudce v prvních dnech po odstave-

ní reaktoru. Později se už zmenšuje nepatrně.
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2.1.1.2 způsoby dekontaminace okruhů JL s VJíR na místo

Dojdc-li k silnejší kontaminaci okruhu JE s VVER, je zpravidla nezbytná de-

kontaminace kontaminovaného okruhu nebo alespoň jeho izolované části na místě, aby

mohla být provedena prípadná demontáž alespoň některých částí a jejich dekontamina-

ce v optimálních podmínkách dokontaminačniho strediska. Dekontaminace okruhů nebo

jejich částí na místě se provádí zásadne chemickými m^toaami, a to bud ve static-

kých nebo časteji v dynamických podmínkách. Statický způsob spočívá v naplnení de-

kontaminovaného prostoru dekontaminačním roztokem, v ponechání roztoku v tomto

prostoru za určité teploty po určitou dobu a v následujícím vypuštění roztoku.

Účinnejší je dynamický způsob, pri němž působí roztoky na dekontaminovaný prostor

za pohybu, tj. za cirkulace v zajištěném uzavřeném okruhu. Dekontaminačni okruh

musí mít příslušné čerpadlo, vyrovnávací nádrž,, přívod /dávkování/ a kanalizaci

dekontaminačního roztoku. Dekontaminačním okruhem může být bud sám chladicí okruh

JE nebo musí být vytvořen zvláštními vestavbami. Chemické způsoby dekontaminace

JE s WER můžeme dělit na tvrdé a měkké. Tvrdé způsoby užívají klasických roztoků

o poměrné vysokých koncentracích činidel. Měkké způsoby používají naopak roztoků

o n/zkých koncentracích uvedených v kapitole 1.5.4.2.

2.1.1.2.1 Tvrdé způsoby

Ayres /17/ dělí roztoky užívané při tvrdých způsobech na čtyři kategorie.

í nich mají pro nás dnes praktický význair tři:

1/ Roztoky na základe kyseliny šfcavelové a peroxidu vodíku se používají pri první

dekontaminacní operaci v případě, že došlo k poškození palivových článků a ná-

sledkem toho též ke kontaminaci pri;náru jaderným palivem, nesoucím též štěpné

produkty uranu. Jaderné palivo se těmito roztoky rozpouští. Kromě toho tyto roz-

toky odstraňuj.1' ochranný oxidový film a nánosy na povrchu uhlíkatých ocelí.

Jsou-li použity současně s fluoridy, odstraňují i filir. a nánosy s povrchů nerez

ocelí, zvláště u WER sovětských typů. V procesu AP-OX, zmíněném v dalším textu,

se používá peroxid vodíku bezprostředně po použití kyseliny štavelové, bez mezi-

výplachu vodou, takže vznikne roztok této kategorie.

2/ Roztoky alkalické oxidační - sem patří především roztoky alkalického permanganá-

tu /AP/ /viz tab. 16/, případně též sovětská receptura na základě alkalického

dusičnanu sodného. Tyto roztoky se používají k předběžné úprave povrchových f I-

mů a nánosů oxidů na nerez ocelích, k jejich zkypření a k usnadnění vlastní de-

kontaminace, která se provede následujícím použitím kyselého roztoku 3. katego-

rie.

3/ Roztoky kyselé se používají k vlastní dekontaminaci, tj. k odstraňování povrcho-

vých filmů a nánosů jednak bez předchozí dpravy s povrchů uhlíkatých ocelí a hli-

níku, častěji však při druhé dekontaminační operaci po předběžné líprave povrchů

nerez ocelí alkalicko oxidačními roztoky.

V případě poškození palivového článku se palivo rozptyluje ve forme těžko roz-

pustné suspenze. Přitom kovový uran rychle reaguje s chladivém a vytváří kysliční-

ky, které jsou jemnč rozmělněny a šíří se do primáru mimo aktivní zónu reaktoru.

Při poškození palivových článků z keramických materiálů, jako jsou U0 2 > PuO-, kys-

ličníky nereagují s vodou a jsou v ní téměř nerozpustné. Tyto suspenze jsou těžší

a šíří se primářem pomalu.
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Prvním úkolem je zamezit dalšímu šíření paliva primářem. Ľ většiny jaderných

reaktorů není zařízení k automatickému odvedení proudu chladivá z poškozeného pa-

livového článku do zvláštní nádrže. Pokud je kontaminace primáru uvolneným palivem

a štěpnými produkty tak vysoká, že se musí přistoupit k dekontaminaci, provádí se

zpravidla nejdříve proplach primáru co nejintenzívnéjsím proudem vody. Palivo se

často shromažáuje ve slepých prostorech okruhu. Pokud jsou takové prostory známy,

nebo pokud jsou zjištěny, nutno učinit všechna proveditelná opatření k jejich účin-

nému propláchnutí za použití zvláštních trubic, hadic či jiného zařízení. Jestliže

po proplachu vodou zůstává kontaminace nad přípustnou mezí, přistoupí se k roz-

pouštěn.' zbytků paliva chemickými roztoky. Uran a jeho oxidy, karbidy i nitridy se

snadno rozpouštějí ve slabých kyselinách s přídavkem oxidačního činidla, které

převádí uran do fromy uranylu UCu • Rovněž kovové plutonium a thorium se rozpouští

těmito činidly. V chladicích reaktorových okruzích z nerez oceli lze použít k to-

muto účelu HNO . Ta však nerozpouští dostatečně hliník a slitiny s vysokým obsa-

hem hliníku. Pokud okruh má části z uhlíkaté oceli, nutno užít méně agresivních

činidel, nejlépe na základě kyseliny štavelové a peroxidu vodíku současně s tlumi-

či, komplexotvornymi činidly, inhibitory apod. PuC>2 žíhaný za vyšších teplot lze

rozpustit smésí některých koncentrovaných kyselin, které jsou však velmi agresiv-

ní. Činidla obsahující H.,0 a kyselý uhličitan nebo kyselinu štavelovou a H.O, roz-

pouštějí Puu2 žíhaný za vysokých teplot velmi pomalu. PuO, žíhaný za vyšších teplot

lze rozpustit bezvodou směsí H.SO^ a K PO, při 473 K. Použití této směsi v praxi

by vsak bylo značně riskantní. V tabulce 15 jsou uvedeny některé "klasické" recep-

tury činidel s kyselinou štavelovou a H.O.. K nim J ze přiřadit rozpouštění no

a PuGo pomocí hF sEavelanu, citranu či fluoridu amonného, a H_0 /44/.

Odstraňování radioaktivních kontaminantů s povrchovým filmem oxidů je hlavní

metodou dekontaminace okruhů JE. Jelikož kontaminanty prostupují filmem až do po-

vrchové vrstvy samého kovu, je při dekontaminaci nutno nejen sejmout film oxidů,

ale i odleptat povrchovou vrstvu kcvu.

Postup při odstraňovaní kontaminace s filmem oxidů závisí především na che-

mickém složení kovu, z něhož je okruh zhotoven a na druhu reaktoru /VVER, varný

reaktor, apod./.

Dekontaminace okruhů VVER z nerez ocelí i ocelí a slitin s vyšším obsahem chró-

mu predpokladá předběžné působení na oxidový film oxidačním činidlem, které film

zkypcí a připraví jej k snadnějšímu rozpuštění následujícím kyselým dekontaminačnim

roztokem. U okruhů zhotovených z uhlíkatých ocelí tato předběžná příprava filmu

není nutná a lze použít k dekontaminaci přímo kyselých roztoků, ovšem jemnějších,

s inhibitory, tlumiči aj. přísadami, aby byly zmírněny korozní účinky těchto roz-

toků na málo odolnou uhlíkatou ocel.

Oxidačním činidlem bývá nejčastěji roztok alkalického permanganatu /AP/, avšak

není tomu tak vždy. Podle platných předpisu /45/ se provádí dekontaminace okruhů

sovětských JE s VVER, včetně PG, dvojetapovým způsobem, při čemž v první etapě se

používá jako oxidační roztok alkalický roztok dusičnanu sodného:

1. etapa - roztok lOg.l NaOH + 5g.l HNO,

2. etapa - redukční roztok bud 30g.l kys. šĚavelové

+ lOg.l HNO, nebo lOg.1 kys. šiavelové

nebo lOg.l kys. citrónové.

Přitom tolerance hodnot koncentrace je + 20%, přípustné rozmezí teploty roztoků

343-373 K při cirkulaci v okruhu po dobu 10 hodin na jednu operaci.
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Tab. 15 Dekontaminacní roztoky s kyselinou štavelovou a mi

cení

OPP

OPG

OPC

OPF 1

Komponenty roztoku

štavelan sodný

kyselina štavelová

peroxid vodíku /30%/

kyselina peroctová

oxin

štavelan sodný

kyselina štavelová

peroxid vodíku /3O %/

kyselina glukonová

glukonát sodný

štavelan dvojamonný

citran dvojamonný

peroxid vodíku /30%/

kyselina štavelová

peroxid vodíku /30%/

HF

Koncentrace

mol.l"1

0,25

0,025

0,5

0,06

0,007

0,25

0,025

0,5

0,013

0,045

0,4

0,16

0,34

0,4

0,1 až 1,0

0,1

g.l"1

32

2,3

50

5

1

32

2,3

50

2,5

10

50

38

35

36

10-100

2

Podmínky
použití

čas
h

1-4

1-4

1-4

1-4

teplota
K

351

351

366

366

Poznámky

Roztok má mít pH = 4,5; k
dekontaminaci nerez a C oce-
lí, Inconelu, slitin Zr a Al

Roztok má mít pH • 4,5; k dekon-
taminaci nerez a C ocelí,
Inconelu, slitin Zr a Al

Roztok má mít pH = 4; k dekon-
taminaci, odřezování a odstra-
ňování kotelního kameneřtytéž
materiály jako u OPP

K dekontaminaci nerez ocelí
vystavených kontaminovanému
plynu /He/ za vysokých teplot
/111 K/. Příliš korozívni
na C ocel a na slitiny zr a Al



Po donode s výLobcem lze užít k dekontaminaci provozních zařízení JE s WER

i jiných dekontaminačnich postupů. Např. na finské JE s WER 440, nakoupené v SSSR,

bylo použito /46/ k dekontaminaci primárního okruhu dvojetapového systému dekonta-

minace "AP-OX", tj. vodnými roztoky o uvedených koncentracích, době působení

a v tomto poradí:

1. 20g.l"1 NaOH + Sg.l"1 KMnO4< 2 h

2. voda, 1 h

3. 5g.l kys. štavelové, 2 h

4. voda, 0,5 h

5. jako ad 4/.

Uvedené roztoky i proplachovací voda měly teplotu 363 K. Pokles dávkového

příkonu na oběžném kole čerpadel byl z 3,6 až 6,2 .uGy.s" /i,5 - 3 R.h / na
- i - i ' - 1

36 až 120 nGy.s /15 až 50 mR.h /, ve slepých místech zůstal až 0,5 - 1,2 .uGy.s
* /

/200 - 400 mR.h /. Se ztrátovými časy trvala dekontaminace 10 hodin.

K dekontaminací sekundárního okruhu byl použit opět systém "AP-OX" s tímto po-

stupem:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10

50 g.l KOH + 5g.l KMn04, 2

voda, 0,5 h

12g.l"1 kys

voda, 0,5 h

stejný jako

stejné jako

stejné jako

lg.r1H2O2,
voda, 0,5 h

. detto

Roztoky i voda

. šEavelová, 2 h

ad 1/

ad 2/

ad 3/

0,5 h

měly teplotu 363 K.

Odpady po dekontaminaci byly zpracovány tak,že k 10ti objemům 363K teplého

použitého roztoku s 12g.l kys. šfcavelové se přidal 1 objem 60% HNO, a za pohybu

kapaliny ještě 7 objemů použitého alkalického roztoku KMnO4. Po usazení se vyčeřený

roztok odpařil. Srážení proběhlo podle reakce:

5C 2O 4

2" + Mn0 4" + 8H+-» Mn 2 + + 4H,,0 + 10 CX>2 /2.3/

Náklady na dekontaminaci dvou PG WER 440 činily 100 000 US dolarů.

K dekontaminaci primáru WEP byly už dříve /47/ vyvinuty v soc. státech růz-

né varianty procesů AP-OX a AP-Citrox, uvedené v tabulce 16.

Těmito roztoky se prováděla dekontaminace ve dvou až třech cyklech. Přitom je-

den cyklus zahrnoval 4 operace v tomto pořadí:

1/ dekontaminacní roztok a; 2/ promývání vodou; 3/ dekontaminacní roztok b; 4/ pro-

mývání vodou. V průběhu dekontaminace se odebírají vzorky pro chemickou, radioche-

mickcu a radiometrickou analýzu. Podle výsledků 1. cyklu se rozhoduje o dčelnosti

dalších cyklů. Při použití kyselých roztoků b se plánuje též čištění dekontaminač-

ního roztoku na ionexových filtrech. Použité roztoky se sbírají do nádrží, odkud

se vedou na další zpracování. Nejúčinnější jsou 2. a 4. varianta, avšak vzhledem

k ekonomii se používala nejvíce 1. a 3. varianta. Snaha po zmenšení objemů radio-

aktivních odpadů vede k používání nízkých koncentrací roztoků:
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Tab. 16 Varianty avojetapovych KPŮsobů dekontaminace okruhů JE s WER /4 7/

c.
varian-
ty

1.

2.

3.

4.

Složeni dekontaminačních roztoků

a/ 2% KOH + 0 , 3 % KMnO 4

b/ 0,5% kys. ŠĚavelové

a/ 4% KOH + 0,4% KMnO 4

b/ 1% kys. šEavelové

a/ 2%K0H + 0,2% KMnO 4

b/ 0,25% kys. šúavelová +

0,25% kys. citrónová

a/ 10% NeOH + 3 % KMn0 4

b/ 2,5% kys. šřavelová + 5%

citran amonný + inhi-

bitor

Cas
působeni
h

1 - 1,5

1 - 2

1 - 1,5

1 - 2

3 - 9

2 - 6

2

3

Teplota
K

356 - 361

366 - 371

371 - 376

366 - 371

- 10g.l~ kys. šEavelové nebo citrónové, lg.l-1 HN0-, 373 K, 24 h;
,-1 -1- lOg.l KOH /NaOH/ + 5 g.l KMn0 4, 373 K, 24 h.

Cirkulace roztoku v okruhu byla zajištěna občasným spuštěním hlavního cirkulač-

ního čerpadla, každou půlhodinu asi na 5 minut. Dekontaminaůní faktor dosahoval

hodnot 2 až 3,25. Jednou z příčin této nízké účinnosti byla skutečnost, že dochá-

zelo k ochlazení roztoků na 353 až 343 K následkem dolití chladnou vodou. Kromě

toho, rychlost výtoku roztoku z okruhu byla nalá, což umožňovalo větší redepozici

a konečné, skutečná koncentrace roztoků v okruhu byla nižší než optimální koncen-

trace zjištěná předběžnými zkouškami. Použití inhibitorů "Kaptax" a "Katapin",

obsahujících kation-aktivní saponáty, snižuje účinnost roztoků asi na polovinu.

Snížení teploty roztoků z 369 K na 333-343 K snižuje účinnost 2x až 2,5x. Při do-

držování předepsaných podmínek lze dosáhnout těmito metodami po prvním cyklu

D « 10, po druhém cyklu D = 60, po třetím D = 40O. Touto metodou lze dekontami-

novat nejen teplonosné okruhy JE, ale též zařízení pro dekontaminaci odpadních vod,

čerpadla, armatury, nádrže k uložení palivových článků s využitým palivem a po-

dobná zařízení. Při dekontaminaci primáru novovoroněžské" JE s W E R /48/ za použití

roztoku AP a směsi kys. šĚavelové s HNO, ukázala gama-spektrometrická měřená, že

aktivita kontaminace obsahuje průměrně: 36% 6 0 C o , 15% 5 4 H n , 10% 5 d C o , 10% 9 5 N b ,

5% t j 5Zr, 2% 1 0 3 R u a 2% 1 0 6 R u . Při použití postupu AP-OX v SSSR /49/ s 5% hm.NaOH

+ 0,51 hm. KMnO. bylo zjištěno, že tento roztok AP rozpouští prakticky všechen
51

nuklid Cr. To znamená, že dokonale připravuje oxidový film k následujícímu od-

stranění kyselým roztokem.

V SSSR se rovněž používaly varianty postupů APACE, v jejichž kyselých rozto-

cích je vedle kyseliny citrónové též používána vodná sůl EDTA, zpravidla za teplot

393 až 423 K. Tyto roztoky jsou sice nákladnější, avšak jsou vysoce účinné a vyčis-

tí povrch do kovového lesku. Při dekontaminaci nedochází k sekundární sorpci radio-

nuklidů, naboE jejich komplexy s EDTA jsou velmi stabilní. W E R bělojarské JE /50/

byl dekontaminován dvojetapovým postupem za použití roztoků: 0,26/0,40/ % hm.sodné

soli EDTA a 0,5% hm. kys. citrónové. Teploty roztoků byly 473 K /343/ K při době
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působení 10 - 12 hoäin. noanota ph stoupla pri oplacnu z původní hodnoty 3,7 na 4,7.

Tlouátka odstraněné vrstvy s povrchu oceli 16 GNM nebyla vetší než 0,1 mm. Účin-

nosti dekontaminace a rychlosti koroze okruhů JE s W E E jsou uvedeny v tab. 17.

Vzorky oceli Ch 18 N10 T exponované 2 roky ve vodním primáru leningradské JE

s varným reaktorem RBMK 1000 MW, s nánosy o vložení 69% Fe, 5% Ni, 1,6% Cr,

1,6% Mn, 1,0% Si, 0,6% AI, 0,1% Ca a 0,1% Mg, kotaminované hlavně radionuklidy

Co a Mn, byly efektivně dekontaminovány /51/ roztoky kys. šEavelové. Optimální

pH = 2,5 a teploty 333-363 K. Při nižším pH se tvoří těžko rozpustný štavelan Fe +,

ztěžující dekontaminaci. Přídavek H-O,, bra'ní jeho tvorbě. Při pH 4,0 - 4,5 dochází

k rozkladu kys. šEavelové. Vo<iný roztok kyseliny šEavelové o koncentraci 2% hm.

má pil = 3,0. Se stoupající koncentrací a teplotou stoupá účinnost dekontaminace.

Pro okruhy JE s WER byly vyvinuty /30/ i trojetapové postupy, např. podle

Děrgunova:

1. 2% hm K0H + 0,3% KMnO.

2. 3% hm, HN03 + 0,3í KMn04

3. 0,5% hm. kys. šEavelové.

Po každé etapž následuje proplach demineralizovanou vodou, každý roztok je

aplikován při 353 - 363 K, po dobu 10 minut. Při trojnásobném opakování tohoto

trojetapového cyklu byl dosažen D p = 55 a při pětinásobném D p = 94. Mn0 2 vznikají-

cí při dekontaminaci nejen v objemu roztoku, ale též v mikropórech a trhlinách oxi-

dového filmu pomáhá též iSčinné rozrušovat tento film. Kromě toho je dobrým sorben-

tem pro řadu chemických forem radionuklidů.

K dekontaminaci primárního okruhu JE s W E E v Rheinsbergu, v NDR v r. 1968

/47/ byl vyvinut trojetapový postup, za použití:

- kyseliny šEavelové a citrónové;

- roztoku AP;

- kyseliny šEavelové.

Koncentrace složek se volí v závislosti na tloušEce odstraňovaných vrstev a je

v rozmezí od 0,1 do 0,3% hm. Roztoky se užívají za teplot 363 - 373 K při době pů-

sobení 2 - 4 hodiny v každé etapě. Kyseliny šEavelové a citrónové odleptají v prv-

ní etapě povrch oxidového filmu chudý na oxidy chrómu tak, aby roztok AP použitý

ve druhé etapě mohl lépe proniknout do hlubších vrstev oxidového filmu s větší kon-

centrací oxidů chrómu. Kyselý routok ve třetí etapě pak nakypřený a rozrušený film

odstraňuje.

Tamtéž byl vyvinut jiný postup /52/:

1/ Roztok 0,10% hm. kyseliny šEavelové + 0,15% hm. kys. citrónové, při 373 K,

3 - 4 hodiny.

2/ Vytesnení roztoku 1 demineralizovanou vodou na zbytkovou koncentraci 1 - 3 %

původní koncentrace během 15 - 20 hodin.

3/ Roztok 0,15% hm. NaOH + 0,2% hm. KMnO4, při 373 K, 4 - 6 hodin.

4/ Přídavek HN03 do roztoku 3. do ph = 1,6 - 2,0; 373 K, 4 - 6 hodin.

5/ Přídavek kyseliny ŠEavelové + HNO, podle požadavků redukčně oxidační reakce

s KMnO4 do roztoku 4, 373 K, 4 - 6 hodin.
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(O

ro Tab. 17 Účinnosti jednohodinové" dekontaminace při teplote 371 K a rychlosti koro-

ze okruhů JE. s WER pro některé dekontaminačni roztoky /50/

Dekont.

roztok

kys. stavelová

komplexon III

H3PO4

HNO3

kys. š tavelová

NaF

KOH

KMnO4

/I. etapa/i

kys. štavelová

/II. etapa/

komplexon III

kys. citrónová

hydroxylamin
kys.sírové

neiontogenní
saponát OP-1

deminerali-
zovaná voda

Koncen-
trace
komponent
% hm.

0,3

0,05

25

5,0

5,0

0,1

1,0

0,5

3,0

0,5

0,3

0,04

0,01

100

Dekonta-
minačni
faktor

7,3

4,3

4,3

5,0

2,3

1,6

Rychlost koroze materiálů

,ug . m~ . s

ocel
lChl8N9T

2

84

70

4

4,5

0

ocel
2Chl3

2000

61 600

5 320

42

0

Zr

0

76

22 400

0

0

0



6/ Přídavek 0,1% hm. kyseliny š£avelové + 0,3% hm. kyseliny citrónové, při 373 K,

3 - 4 hodiny.

7/ Vytesnení roztoku demineralizovanou vodou do zbytkové koncentrace menší než

0,01%.

Tento postup se už blíží metodě dekontaminace zředěnými chemikáliemi. Podobně

byl vyvinut /51, 63/ následující postup AP-Citrox /51, 53/ používající těchto roz-

toků:

1/ 0,1% hm. KMn04 +• 1% hm. NaOH, o pH - 11, při teplotách pod 373 K, po dobu 2 ho-

din.

2/ 1% hm. kys. citrónové + 1% hm. kys. šEavelové + NH3 do pH = 2,7; za teplot pod

373 K, po dobu 2 hodin.

Při postupu AP-CE byla první etapa stejná jako u AP-Citrox, kdežto ve druhé

etape byl použit roztok obsahující 8.1O3M EDTA + 0,05% hm.kys. citrónové + 0,002%

hm. hydraaínu. Hodnota pH byla v mezích 3,4 - 4,7; teplota 423 K; doba působení

i hodiny. Ukázalo se, že roztok EDTA je pro daný účel radiačně dostatečně stabil-

ní, nebot při době použití roztoku do 2 hodin, se jeho dekontaminační účinnost

snížila o méně než 3%. Postup AP-CE lze modifikovat buä podle schématu: AP - CE -

- oplach nebo též: CE - AP - CE - oplach, což má stejné výhody jako u trojetapové-

ho postupu uvedeného výše. Povrch dekontaminovaného okruhu JE s WER sestával

ze 75% z austenitické oceli, ze 24% slitin zirkonia a necelé 1% tvořily chromové

oceli. V palivových článcích byla na konci kampaně obsažena aktivita 4 až 40 TBg

/10 2 - 10 3 Ci/ a objemová aktivita vody činila 30 - 250 MBg.l"1. Aktivitu způsobo-

valy radioaktivní produkty koroze /Cr, Mn, Fe, Co/, Np a štěpné produkty /J, Ru,

Cs, Ce, Zr a Nb/. Vrstvy materiálů odstraněné při dekontaminaci postupy AP-Citrox

a AP-Ce jsou uvt-deny v tabulce 18.

Tab. 18 Tlouštka d vrstvy materiálu okruhu JE s WER odstraněná při dekontamina-

ci procesy AP - Citrox a AP - CE /157/

Materiál

austenitická ocel lChl8N9T

slitiny Zr: ZrNbl, ZrNb2

Cr - oceli: 3Chl3, Chl8

max. d

//Um/

AP - Citrox

0,2

0,1

4,0

A P - C E

0,05

0,1

0,1

Dekontaminační postupy užívané v západních zemích jsou poněkud odlišné od po-

stupů užívaných v SSSR a ostatních socialistických zemích, a to především proto,

že konstrukční materiály okruhů JE jsou v obou případech rozdílné. Zatím co v SSSR

a soc. zemích se užívá hlavně austenitická nerez ocel, v západních zemích se užíva-

jí kromě austenitických ocelí slitiny niklu typu Inconel 600, Incoloy 800, případ-

ně Sanicro 31 a jejich analogy.

Podle Ayerse /17/ se užívaly v OSA a v západních zemích nejčastěji dva rozto-

ky AP: AP I, což byla směs obsahující 100 g NaOH /KOH/ + 30 g KMn04 + 870 g vody,

používaná při teplotě 378 K po dobu 1 - 2 hodin; dříle AP II, t j. roztok obsahující

13% hm. NaOH /KOH/ a 2 až 32* hm.KMnC4, používaný při 393 K po dobu 24 hodin. AP II

má menší tuhý zbytek, což je důležité při likvidaci radioaktivních odpadů.
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Pro d_-uhý krok byly navrženy četné kyselé roztoky, z nichž nejdůležitější jsou

uvedeny v tabulce 19.

Ayers v r. 1970 doporučoval jako nejvhodnější činidlo po roztoku AP roztok

Citrox, obsahující 0.2 M kys. citrónovou a 0,3 M kys. štavelovou. Úplný postup

AP-Citrox spočívá v těchto krocích:

1/ 100 g NaOK + 30 gKMnO^ + 870 g H20 na 1 kg při 376 K, 2 h

2/ Opláchnutí demineralizovanou vodou do dplného odstranění Mn04 a do snížení

pH pod 10.

3/ Zředěný Citrox /O,02 M kys. štavelové + 0,03 M kys. citrónová + 0,02 M inhibi-

tor, např. 0,01 M Fe + a 0,01 M diétnylthiomočovina, + NH 4

+ do pH = 3,0 + 0,1/,

pri 373 K, 2 hodiny

4/ Citrox /O,2 Mkys. šEavelové + 0,3 M kys. citrónová + 0,02 M inhibitor uvedený

ad 3/, + NH 4

+ do pH = 3,0 + 0,1/, při 373 K, 2 hodiny

5/ Opláchnutí demineralizovanou vodou do snížení její vodivosti pod předepsanou

mez.

Kyselina štavelová s inhibitorem je účinná a k austenitickým nerez ocelím po-

měrně nekorozívní. Napadá však feritické a uhlíkaté oceli a vytváří srazeninu

s ionty železa, která se zachycuje na vnitřním povrchu potrubí a adsorbuje radio-

nuklidy. V receptuře Citrox se proto přidávají citranové ionty, aby vytvářely kom-

plexy s ionty železa a znemožňovaly tvorbu sraženin. Zředěný roztok typu Citrox

slouží k omývání, aby zneutralizoval poslední zbytky NaOH a rozpustil MnO_ jeho re-
2+dukcí na Mn . Je-li dekontaminovaná soustava jednoduchá, může být 3. operace se

zředěným Citroxem vynechána. Má-li /šak soustava mnoho slepých prostorů, může tato

3. operace zkrátit celkovou vymývací proceduru a snížit možnost tvorby nežádoucích

reakčních produktů. Dekontaminační faktory při procesu AP Citrox mohou dosahovat

hodnot až 200. Použití pouhého roztoku Citrox u neodolných ocelí dává D = 3 - 4.

V jaderné elektrárně Sienne ve Francii, s PWR 825 MW bylo nutno po 2400 hodi-

nách provozu na plný výkon provést opravu trubkovnice PG, kontaminované hlavně ra-

dioaktivními produkty koroze, s dávkovým příkonem 3,6 - 5,3 .uGy.s
_ i /

/I, S - 1,8 rad.h /. K dekontaminaci byl použit /47/ postup AP-Citrox:

1. 180 g.l"1 KOH + 11 g.l"1 KMnO4, 368 K, 1O hodin

2. 45,4 g.l"1 kys. štavelové + 6,5 g.l"1 kys. citrónové + 13 g.l"1 NH40H, 353 K,

13 hodin.

Po každém použití uvedených roztoků následoval trojnásobný proplach vodou.

Trubky PG byly z nerez oceli, trubky pro přestup tepla z austenitické oceli. De-

kontaminace byla provedena bez zvláštních vestaveb. Roztoky byly připraveny v re-

zervoárech určených pro roztoky kyseliny borité a čerpány do PG napájecím čerpad-

lem. Celková doba dekontaminace činila 78 hodin. Dosažený D byl 40 - 200. Celkový
3objem kapalných radioaktivních odpadů včetně proplachu byl 2800 m .

Postup AP-Citrox byl modifikován /14/ na AP-Citrox E, za použití kyselého roz-

toku ve 2. kroku, obsahujícího kyselinu š€avelovou, citrónovou a EDTA. Jinou modi-

fikací /54/ je trojetapový postup, kdy po dvou krocích AP-Citrox následuje třetí

operace roztokem obsahujícím kys. citrónovou, H_0_ a suspendované částečky vláken.

Vedle procesu AP-Citrox se rovněž rozvíjí /55/ a používá v praxi /56/ postup

AP-ACE a jeho modifikace vhodné pro austenitické oceli a niklové slitiny Inconel

600 a Incoloy tíOO. Byly vyvinuty následující modifikace roztoků ACE, Citrox E a ji-

ných roztoků s kyselinou citrónovou, které rozpouštějí oxidy Fe,0,, Co,0,, NiO,

a po aplikaci roztoku AP nevyvolávají selektivní korozní napadení:
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Tab. 19 Kyselé dekontaminační roztoky /17/

Ozna-

čení

AC

AC
zřed.

ACE

Bis

OX

Citrox

Citrox
žrec.

Komponenty roztoku

citran dvojamonný

citran dvojamonný

citran dvojamonný

komplexon III

fenylthiomočovina
či j. inhibitor

NaHSO3

inhibitor

kyselina štavelová

kyseli.ia štavelová

citran dvojamonný

Fe/NO3/3 . 9 H2O

dietylthiomočovina

kyselina šEavelová

citran dvojamonný

Fe/NO3/3 . 9 H 2O

dietylthiomočovina

Koncentrace

mol.l"1

0,4

0,05

0,4

0,012

0,03

0,15-0,75

0,9-1,0

0,2

0,3

0,01

0,01

0,02

0,03

0,01

0,01

100

13

100

0,4

4,5

15-90

90-100

25

50

2

1

2,5

5,0

2

1

Podmínky
použití

čas
h

1-4

24

1-4

1-4

1-4

1-4

2

teplota
K

356-366

391

356

301-351

356

pokoj.
teplota

Poznámky

Bez inhibitoru korozivní k C oce-
lím.

Menší tuhý zbytek pro odstraňování
radioaktivních odpadů.

Fenylthxomocovina či j. inhibitor
se přidává ke snížení koroze C oce-
lí, jsou-li přítomny.

Za nižších teplot na C oceli a AI.
90 g.l"1 při 351 K jako 2. krok po
AP na nerez oceli. Nebezpečí nerov-
noměrné koroze při teplotě nad 351 K.

Bez inhibitoru koroze C ocelí. Vytvá-
ří nerozpustnou sraženinu tvořící
film na površích, což snižuje iSčin-
nost dekontaminace.

Velmi slabá koroze nerez ocelí, po-
měrně stabilní v přítomnosti C ocelí,
nevytváří sraženiny ani po několika
hodinách za teplot 356 K ve styku
s C ocelí.

K opláchnutí po AC, ke snížení ob-
sahu stop MnO. a k neutralizaci
OH".



Tab. 19 - Pokračování

Sul

Sulfox

Phos

NH,SO,H /kys. sulfa-
minová/

inhibitor

kyselina sírová

kyselina štavelová

fenylthiomočovina

H3 P O4
inhibitor

0,9

0,3

0,1

0,0026

1,3

90

30

9

1

130

1-4

0,4-1,0

1-4

316-351

316-341

356

Jedno z nejúčinnějších činidel na
C oceli a AI. Někdy se přidávají
fluoridy jako zesilovače, což vel-
mi koroduje Zr a AI.

Pouze na C oceli a AI, poměrně ne-
korozivní za uvedených dob a teplot.

Obtížně se dosahuje inhibice galva-
nické koroze C ocelí u svarů s nerez
ocelí. Určitá obtíž s přesrážením
fosforečnanu železnatého.



A. 5 g citranu dvojamonného + 20 g amidooxykyseliny + 3 g dvojsodné soli EDTA +

+ 5 ml kys. oxomáselné na 1000 ml vody, pH « 3,5

B. 50 g citranu dvojamonného + 20 g kys. š€avelové + 10 g kys. malonové + 3 g dvoj-

sodné soli EDTA + 10 g HCOOH na 1000 ml vody,.pH = 3,0.

C. 50 g citranu dvojamonného + 30 g kys. š£avelové + 4 g EDTA do 1000 ml vody +

+ NH4
+ do pH - 3,5.

D. 50 g citranu dvojamonného + 30 g kys. malonové + 30 ml HCOOH do 1000 g vody,

pH = 3,0

E. 50 g kys. citrónové + 30 g kys. malonové + 30 ml HCOOH do 1000 ml vody, pH - 1,5.

Dekontaminace částí z uhlíkatých ocelí nevyžaduje predbežnou prípravu oxidač-

ním roztokem /AP apod./. Lze použít přímo některé méně korozivní kyselé roztoky,

v každém případě s inhibitorem. Příliš účinný inhibitor však může v některých pří-

padech znemožnit účinnou dekontaminaci. Povrchový film uhlíkatých ocelí tvoří

v podstatě Fe,O. a rozpouští se při pH = 1,0 - 3,5. Z činidel vhodných pro dekonta-

minaci uhlíkatých ocelí /viz tab. 19/ lze jmenovat zvláště roztok kys. sulfaminové

/Sul/ s inhibitorem. Rychlost koroze je přitom poměrně nízká za cenu pomalého účin-

ku. Proto se někdy urychloval přídavkem chloridů a fluoridů, což však může velmi

nebezpečně poškodit jiné reaktorové součásti, zvláště ze Zr a AI a samozřejmě

i z nerez oceli.

Dekontaminace reaktorových soustav z různých materiálů, zahrnujících jak ne-

rez oceli, tak i uhlíkaté oceli, bývá velmi častá. Většina činidel účinných pro ne-

rez oceli je nebezpečná pro uhlíkaté oceli a ani nejúčinnější činidla pro uhlíka-

tou ocel nejsou dosti účinná pro nerez ocel. Nejvhodnějším kompromisem v tomto

směru je už zmíněný postup AP-Citrox, který je líčinný pro nerez ocel, poněkud méně

účinný pro uhlíkatou ocel arpřltom je bezpečný.

Trvá-li však působení roztoku Citrox na ocel příliš dlouho, může dojít k vy-

tvoření sraženiny štavelanu železa, která brání dekontaminaci. Proto se do někte-

rých roztoků /Citrox E/ přidává EDTA, aby bránila tomuto jevu. Roztoky Citrox mají

být proto též odstraňovány ze soustav co nejrychleji. K tomu však musí být okruhy

a jejich součásti už konstrukčně předem přizpůsobeny. Je též výhodné, umožňuje-li

konstrukce okruhu separátní dekontaminaci částí zhotovených ze stejného materiálu.

V literatuře se setkáváme s komerčními názvy některých patentovaných

činidel. Tato činidla mají tzv. "nukleární stupeň" jaderné čistoty, tj. jsou spe-

ciálně vyčištěna od obsahu chloridů, fluoridů, případně i jiných halogenidů, obsa-

hují speciální inhibitory koroze, speciální detergenty a jiné přísady. Lze uvést

alespoň některé z nich:

Turco 4306-C - obsahuje hlavně NHj.SOjH + NaHSO4 t /COOH/2

Turco 4501, 4502 - jsou v podstatě komponenty roztoků AP s inhibitorem a stabilním

detergentem

Turco 4 512 VA obsahuje H3 P O4 a inhibitor

Turco 4521 je v podstatě Citrox a obsahuje kys. šřavelovou, citrónovou a amoniak.

Wyandotte 5061 je směs obsahující hlavně NaHS04.

Použije-li se tedy dvojetapově Turco 4502 a Turco 4521, jde o postup AP-Citrox.

Tyto roztoky bývají někdy též označovány jako "Turco-Decon 4502", "Turco-Decon 4521"

apod.

Též v západoněmecký "Papán-Decopan 85" je údajně univerzálním čisticím prostřed-

kem pro jaderné elektrárny a jaderně technická zařízení. Obsahuje biologicky vylu-
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Tab. 20 Ostatní činidla pro "tvrdou" dekontaminaci okruhů JE /17/

Ozna-
Komponenty roztoku

RDS kyselina sulfaminová

komplexon III

hexametyléntetramin

hydrazin

ODS peroxid vodíku 30%

/CODS/ "
kyselina sulfaminová

acetanilid

komplexon III

hexametyléntetramin

Kys. síran chromáty

mová" kyselina sirova

feny lthiomočovina

Chrom- CrS04 . 7 H 20

sírový kyselina sírová

PDA kyselina fosforečná

dvoj chroman sodný

kyselina octová

Koncentrace

mol.l"1

0,25

0,012

0,007

0,15

0,09
/O,88/

0,12
/0,4/

0,11

0,11

0,007

0,5

0,1

0,006

0,4

0,5

1,5

0,7

0,2

g.r1

25

3,5

1

5

3
/30/

12
/40/

1,5

3,5

1

200

10

1

137

50

150

210

12

Podmínky
použití

čas
h

0,4

1-4

0,5

teplota
K

358

358

348

Poznámky

K dekontaminaci okruhů z nerez oce-
lí, vystavených vysokým teplotám,
jednou operací.

K dekontaminaci jednou operací při
odstraňování zbytků zlomených pali-
vových článků u smyček z nerez oce-
lí vystavených vysokým teplotám.
Pro vysokou tfčinnost je koncentro-
vaný CODS - platí ťídaje v závorkách.

K dekontaminaci primáru nízkoteplot-
ních reaktorů chlazených vodou

Odstraňuje film u okruhů WER z nerez
ocelí jednou operací.

K dekontaminaci primáru nízkoteplot-
ních reaktorů chlazených vodou.



Tab. 20 - Pokračování

PBC peroxid vodíku 30%

kyselý uhličitan sodný

uhličitan sodný

komplexon III

cxin

Fe/SO4/3 . 9 H 20

HF

siřičitan sodný

kysličník chromový

0,25

0,25

0,25

0,013

0,006

0,1

0,75

0,25

0,01

8,5

21

27

3,8

0,9

60

15

30-40

1

1-2 333

348-353

pokoj,
teplota

K rozpouštění zbytků kysličníku U,
jako první krok dekontaminace po
havárii palivového článku. Není tak
účinný jako roztoky s kys. štavelo-
vou a peroxidem vodíku.

K odstraňování filmů a nánosů z ne-
rez ocelí

K dekontaminaci částí varného reak-
toru.

K rozpouštění a odstraňování U0_.

(0
(0



čovatelnou, komplexní sloučeninu netvořící ionty. Pěnivost jeho roztoků lze regulo-

vat. Nejlépe působí v kyselém prostředí. Mísí se v každém poměru s vodou, šetří ko-

vy, pokožku, je fyziologicky neaktivní a nehořlavý.

Pro úplnost dodáváme v závěru tvrdých metod dekontaminace okruhů JE tabul-

ku 20 ostatních dekontarainaäních činidel, z nichž většina má dnes už jen význam

historický /17/.

2.1.1.2.2 Měkké způsoby

Měkké způsoby dekontaminace zředěnými chemikáliemi v posledních letech nabý-

vají stále více na významu. Celkový postup zahrnující klasickou dekontaminaci kon-

centrovanými roztoky může mít charakter několikaměsíční kampane, při níž je reak-

tor odstaven. Vlastní dekontaminace sice trvá méně než 30 hodin, avšak reaktor a ce-

lý okruh musí být upraven různými vestavbami, opatřen nádržemi na přípravu roztoků

a na skladování radioaktivních roztoku. Přitom odstavení reaktoru za účelem dekon-

taminace se někdy časově neshoduje s plánovanými periodickými odstávkami za účelem

inspekce, kontroly, revize a běžných provozních oprav, které trvají zpravidla něko-

lik dnů. Tvrdou dekontaminací bývá snížen dávkový příkon o jeden až dva řády

/D • 10 - 10 /. V průběhu nejbližších měsíců po dekontaminaci se však dostane

znovu na původní "rovnovážnou" úroveň. Spotřeba chemikálií pro tvrdé dekontaminač-

ní roztoky o koncentracích 2 - 15% je velká a dekontaminace je značně nákladná.

Tyto skutečnosti vedly k vytvoření měkké metody dekontaminace za použití roz-

toků o koncentracích chemikálií zpravidla menších než 0,1%, které by se konaly ni-

koliv mimořádně, formou kampaně, nýbrž plánovitě, při několikadenních odstávkách

reaktoru za účelem periodických inspekcí, kontrol a běžných oprav. Přitom není nut-

no, aby bylo palivo vyvezeno z reaktoru, úpravy okruhu jsou minimální, takže celá

dekontaminace nepotřebuje dlouhodobou přípravu. Vlastní dekontaminace se přitom

prodlouží z několika hodin např. na 2 - 3 dny.

Největší předností této měkké dekontaminace je nižší objem radioaktivních od-

padů. Při tvrdé dekontaminaci je nutno zaplnit celý okruh dvěma i třemi dekontami-

načními roztoky s následujícím mnohonásobným promýváním okruhu vodou, takže objem

kapalných radioaktivních odpadů činí 10 až 20 objemů celého okruhu. Při měkké dekon-

taminaci se odstraní chemikálie přítomné v nízké koncentraci průběžnou filtrací

roztoků přes ionexy existujících čisticích stanic okruhu. Radionuklidy kovů se za-

drží na katexech a ligandy komplexotvornych látek na anexech, odkud mohou být rege-

nerovány, takže celá dekontaminace je hospodárná. Radioaktivní odpady jsou v tuhé

formě, nevyžadují další zpracování a jejich objem nepřevyšuje objem náplně ionexů,

které však mohou být využity několikrát. I když dosažený dekontaminační faktor je

nízký, skutečnost, že k dekontaminaci může být využito každé plánované odstavení

reaktoru, např. každého půl roku, omezuje dávkový příkon v provozu na přijatelnou

hodnotu a to průměrně na nižší úrovni nežli při tvrdých dekontaminacích, mezi ni-

miž jsou několikaleté přestávky /viz obr. 12/.

Další významnou výhodou měkké dekontaminace je skutečnost, že se při ní vůbec

nepoškozuje základní kov korozí. Níská koncentrace činidel a omezená doba jejich

působení neodstraňují zcela ani oxidový film na povrchu kovů, nýbrž pouze jeho pó-

rovitější vnější vrstvu, která obsahuje většinu kontaminantů. Naproti tomu tvrdá

dekontaminace odstraňuje nejen celý film, ale poškozuje korozí i povrchovou vrstvu

vlastního kovu do hloubky asi 1 - 3 um, proto vyvolává riziko korozního poškození

celého zařízení.
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rdl

p d 2 1L-U.-U-

c v2 % r
P d l - průměrný dávkový příkon při tvrdé dekontaminaci;

P(j2 ~ totéž při měkké dekontaminaci;

T, - perioda tvrdé dekontaminace;

~^2 ~ perioda měkké dekontaminace.

Obr. 12 Závislost dávkového příkonu P, na čase T při tvrdé a měkké dekontaminaci/l/

Přehled o měkkých způsobech dekontaminaci je uveden ve zprávě /57/ zaměřené na

první období rozvoje této metody. Už v r. 1969 byla zveřejněna zpráva /58/ o dekon-

taminaci zředěnými chemikáliemi v NDR. Přehled o pracích provedených v tomto směru

podává článek Oertelův /59/.

Byla zkoušena řada běžně známých postupů a roztoků ve zředěném stavu pro úče-

ly dekontaminace jaderných zařízení. Velkým Úspěchem metody zředěných chemikálií je

metoda Can-Decon vyvinutá pro kanadské těžkovodní reaktory Candu. Střídavé změny

teplot a redukčně oxidační šoky vyvolané dávkováním kyslíku a vodíku do primáru

uvolnily v primáru reaktoru Candu významný podíl aktivity, který byl zachycen v ob-

toku čisticí ionexové stanice. Podobně lze využít k oxidačnímu cyklu H20_, a ozón.

Postupy užívající kyslík, vodík, ozón a peroxid vodíku bývají též nazývány dekonta-

minací "bez tuhých látek". Pro postup Can-Decon je typické použití chelatačního či-

nidla v koncentraci 1 g.l . Chelatační činidlo EDTA, kys. citrónová apod. /60/ se

zachytí na anexu a radionuklidy kovů na katexu čisticí stanice. Přitom reaktor ne-

utrpí prakticky žádné ztráty těžké vody, ani na její kvalitě.

Úspěšně byly dekontaminovány podobnými metodami lehkovodní varné i tlakovodní

/WER/ reaktory v USA, např. v Nine Mile Point /61/. Zvláštním případem je použití

směsi bikarbonátu a H,02 k rpzpuštění Částeček UO, vynesených z palivových článků.

Do měkkých metod dekontaminace patří též metoda LOMÍ /viz odst. 1.5.4.2/ za

použití pikolinanu vanadnatého v koncentraci 0,002 M ve slabě kyselém roztoku

o pH * 4,0 až 4,5, použitá při dekontaminaci těžkovodního varného reaktoru ve Win-

frith ve Velké Británii na jaře 1980 při 8denním plánovaném odstavení /22, 61/.

Chladicí okruh reaktoru je zhotoven z nerez oceli AISI 410. Jednoelektronové činid-

lo LOMÍ redukuje Fe + na Fe +. Železo se přitom rozpouští 7krát rychleji nežli bi-
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pyridylovým chelátem s Cr o pH * 6 /jiná varianta LOMÍ/ s 35 OOOkrát rychleji

nežli kyselinou citrónovou a štavelovou o pH = 5, v koncentraci 0,1 M. Zmíněná či-

nidla LOMÍ mají přiměřenou tepelnou stabilitu. Při 333K klesnou jejich poločasy

tepelného rozkladu na jednotky až desítky hodin. Kyselina pikolinová má v používané

koncentraci v podmínkách odstaveného reaktoru poločas radiolýzy 10 - 15 hodin. Je

tedy dostatečně stabilní. Jedinečnou vlastností činidel LOMÍ je okolnost, že záření

odstaveného reaktoru může regenerovat toto činidlo v přítomnosti kyseliny mravenčí.

To umožňuje další úspory činidla. Proto se též užívalo při dekontaminaci ve formě

mravenčanu vanadnatého jako redukčního činidla a kyseliny pikolínové jako koordinač-

ního činidla. V květnu 1981, při dokončení dekontaminace uvedeného reaktoru bylo

rozpuštěno asi 20 kg železných nečistot a 22 TBq /600 Ci/ Co při teplotě cirkulu-

jícího roztoku 363 K, v čase o málo delším než 30 minut. Zirkoniové obaly vypadaly

po dekontaminaci jako nové. Koroze oceli AISI 410, citlivé vůči činidlům Turco

/zřejmě AP-Citrox/, byla snížena na pětinu a účinnost dekontaminace byla zvýšena

25krát ve srovnání s účinky konvenčních činidel.

V r. 1982 byla podána zpráva /62/ o oxidační dekontaminaci součástí PWR z ne-

rez ocelí a Inconelu roztokem /KMnO^ + HNO3/, označeným NP. S tímto roztokem je pro

nerez oceli dosahováno D p = 5 - 10, kdežto srovnávaný roztok AP v analogických pod-

mínkách měl D = 2. Pro součásti z Inconelu měl vyšší účinnost roztok AP. Výhoda

roztoku NP oproti AP tkví v tom, že se snadněji regeneruje na ionexech a může se

používat v přítomnosti kys. borité. Roztok NP lze použít jako předběžnou účinnou

oxidační operaci pro jiné procesy, např. též před procesem LOMÍ.

2.1.1.3 Dekontaminace vnějších povrchů zařízení jaderných elektráren na místě

Mnohé z metod dekontaminace lze užít při dekontaminaci demontovatelných částí

okruhu JE a různých jiných součástí strojního zařízení a nářadí, která bude probrá-

na v kapitole 2.3. Některé z těchto metod lze výjimečně užít i k dekontaminaci

vnitrních povrchů trubek či okruhů JE.

Dekontaminaci vnějších povrchů zařízení jaderných elektráren na místě, např.

povrchů PG a jiných nepřenosných součástí zařízení se podle předpisů platných

v ČSSR pro WER /45/ provádí roztokem 10 g.l kys. citrónové + 8 mg.l konc.

HN.OH, při teplotě roztoku 353 - 363 K po dobu 1 až 2 hodin. Dekontaminované po-

vrchy nutno po aplikaci tohoto roztoku omýt vodným roztokem inhibitoru, nejlépe du-

sitanu sodného v koncentraci 1 g.l . Podobně lze použít různých jiných roztoků

organických kyselin, komplexních činidel, saponátů apod. Na natřené povrchy se uží-

vají roztoky obsahující 0,5 - 1,0% hm.komplexotvorného činidla, polyfosfátů či orga-

nických kyselin a 0,2 - 0,5% hm. povrchově aktivních látek /saponátů/. Účinnost

/ale též agresivitu/ těchto roztoků lze zvýšit přídavkou minerální kyseliny do

pH » 1.

Elektrochemické postupy dekontaminace jsou velmi vhodné pro dekontaminaci vněj-

ších povrchů kovových zařízení na místě i pro dekontaminaci vnitřních povrchů de-

montovatelných strojních součástí v dekontaminačních střediscích. Už proto, že dekon-

taminované povrchy jsou poměrně dobře_ přístupné pro elektrody a dekontaminují se

často větší plochy.

Paroemulzní způsoby dekontaminace jsou vhodné k dekontaminaci vnějších povrchů

nedemontovatelnych zařízení, včetně celých místností, výjimečně též vnitřních povr-

chů těchto zařízení a též k dekontaminaci demontovatelných částí zařízení a nářadí

v dekontaminačních střediscích. Ve všech případech paroemulzních způsobů se používá
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horké vodní páry. Horka vodní pára může působit na dekontaminovaný povrch buä

z trysky nebo lépe z parního ejektorového rozprašovače. Popis tohoto přístroje je

uveden na obr. 13.

(ľ) i

1 - držadlo

2 - uzavírací ventil

3 - obal

4 — nátrubky

5 - jednotryskovy nástavec

6 - regulátor spotřeby

7 - parní hadice

8 - hadice pro přívod kapaliny

9 - upínání hadic

10 - přídavné pouzdro

Obr. 13 Parní ejektorový rozprašovač /39/
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Parní ejektorový rozprašovač potřebuje zdroj vodní pŕiry o tlaku 300 - 500 kPa

a zdroj dekontaminační kapaliny/ kterým maže být přípravná /rozpouštěcí/ nádrž

s príslušným potrubím, hadicí apod. Dekontaminační kapalinou je obvykle vodný de-

kontaminační roztok AP, AC, ACE, Citrox nebo na uhlíkaté oceli různé kyselé dekon-

taminační roztoky, včetně kys. šEavelové a citrónové, sulfamidové a hexametafosfo-

rečnanu sodného. Tyto roztoky lae použít i na natřené a nekovové povrchy, zvláště,

pokud jsou kombinovány se saponátovými přísadami. Vhodné jsou roztoky komplexních

činidel /O,5 - 2,0% hm./ se saponáty /0,l - 0,5% hm./.

Na kovové zamaštěné povrchy lze použít při paroemulzním způsobu jako dekonta-

minační kapalinu též organické rozpouštědlo rozpouštějící mastnoty, zejména těžký

benzin a jiná rozpouštědla vhodná k odmašťování. Trichloretylén, tetrachloretylén

a jiná rozpouštědla obsahující halogeny lze užít jen tam, kde není nebezpečí inter-

krystalické koroze pod napětím, tj. při dekontaminaci vnějších povrchů zařízení

z uhlíkaté oceli, zvláště u zařízení natřených nátěrovými hmotami, při dekontamina-

ci nekovových povrchů a též při dekontaminaci jakýchkoliv ocelových zařízení a sou-

částek určených do šrotu, tj. při jejich likvidaci. K zesílení odmaštovacího účinku

lze použít různých přísad saponátů nebo jiných rozpouštědel majících výrazný od-

mašEující efekt /cykbhexanon apod./.

Při dekontaminaci paroemulzním způsobem působí pára i dekontaminační kapalina

za zvýšené teploty. I dekontaminovaný povrch má obvykle teplotu okolo 323 K. Roz-

tok a pára se přitom stále obnovuje a působí jak chemicky, tak koloidné chemicky

i mechanicky. Nevýhodou je přitom dosti značný objem kapalných radioaktivních odpa-

dů. Rovněž okolnost, že je nutno každých asi 10 minut obnovovat atmosféru místnosti,

kde probíhá dekontaminace, komplikuje celý postup. Jinak však tento způsob patří

k vysoce účinným výkonným a hospodárným postupům. Lze dekontaminovat až 4 m po-

vrchu za minutu při spotřebě 1 litru kapaliny na m .

V dekontaminacních střediscích lze použít tuto metodu ve speciálních boxech.

Pokud se používají organická rozpouštědla, zvláště chlorované uhlovodíky, musí být

při dekontaminaci v uzavřených místnostech či boxech, brán ohled na škodlivý úči-

nek těchto látek na zdraví osob, které jsou s nimi ve styku.

Dekontaminace vysokotlakou vodou je velmi vhodná metoda pro vnější povrchy

strojního zařízení na místě i k dekontaminaci místností, výjimečně též pro vnitřní

povrchy zařízení a pro dekontaminaci demontovaných částí. Ukázalo se /61/, že vyni-

kající výsledky dává použití proudu vody z trysky o tlaku okolo 70 MPa i více, za-

tímco tlak 7 MPa nebyl vždy dostatečný. Na JE Vermont Yankee /USA/ bylo touto meto-

dou dekontaminováno potrubí, v němž byl původní dávkový příkon 50 .uGy.s
-T — 1 —1 '

/20 R.h / dnížen na několik nGy.s /jnR.h /. V poslední době byla tato metoda

zdokonalena použitím detergentů, aby bylo zabráněno rozprašování proudu vody na

kapky za rychlostí blízkých rychlosti zvuku. Kromě toho se uvažuje též o přidávání

tuhých abrazivních částeček do proudu vody.

V SSSR se používá k tomuto účelu tlaková voda tryskající z tzv. hydromonito-

ru, jehož sestava je uvedena na obr. 14 /39/.

Rotační trysky hydromonitoru se otáčejí všemi směry. Kapalina má tlak 0,2 -

- 1,0 MPa a teplotu 293 - 363 K. Výkon trysek je 0,8 - 3,33 l.s"1 /3 - 12 m^h" 1/,

použitý roztok se však může sbírat a používat do té doby, pokud kontaminace dekon-

taminovaného předmětu klesá. Doba dekontaminačního cyklu je asi 1 hodina. Otáčení

trysek lze regulovat regulačním šroubem. Zařízení má hmotnost 8 kg.

104



1 - reduktor

2 - kónické ozubené kolo

3 - rotor

4 - stator

5 - kónické ozubené kolo

6 - šnek

7 - trysky

8 - tryskový násadec

9 - regulační šroub

Obr. 14 Hydromonitor /39/

Kromě chladné vody může hydromonitor stříkat horkou vodu, teplé roztoky deter-

gentů, dekontaminační roztoky kyselin, zásad, komplexních činidel, s případnou pří-

sadou detergentů apod. Jeho ííčinný dosah je asi 6 m.

Jinak se k dekontaminaci vnějších povrchů nedemontovatelných zařízení i demon-

tovaných částí zařízení může používat různých metod popsaných v teoretické části,

kapitole 1.6.2, zejména mechanických, otryskávání abrasivními látkami za sucha i za

mokra, použití adhesivních fólií, tavenin solí, dekontaminacních past, emulzních

filmů i různých kapalinových metod za použití vodných roztoků i organických rozpouš-

tědel, s případným využitím vibrací, ultrazvuku a v neposlední řadě metod s využitím

kartáčů, hadrů a kbelíků.
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2.1.1.4 Dekontaminace jaderných zařízeni při, jejich likvidaci

Dekontaminace jaderných nařízení při jejich likvidaci je zvláštní kapitolou

dekontaminace. Může přitom jít o likvidaci jak celé jaderné elektrárny, tak i pouze

určitého úseku jaderného zařízení, které je nutno dekontaminovat před odevzdáním

do šrotu nebo před jiným způsobem likvidace. Pokud by totiž nebyl takový šrot de-

kontaminován, ohrožoval by nejen obsluhu při transportu, ale způsobil by kontamina-

ci vysoké pece i produkované oceli, v níž by byly radionuklidy zataveny. Není snad

třeba zvlášt zdůrazňovat, že teplota vysoké pece nemůže zdaleka stačit na to, aby

ovlivnila jaderné vlastnosti látek a tudíž i jejich radioaktivitu.

Dekontaminace při likvidaci zařízení nemusí brát zřetel na opětovné užití za-

řízení, tj. na korozní a jiné poškození. Zařízení může být podle potřeby dekontami-

nováno i silnými kyselinami, např. HC1, může býi podle potřeby a podle možností roz-

řezáno na kusy a celkově je jeho dekontaminace méně problematická. V amerických nor-

mách /61/ pro dekontaminaci a likvidaci jaderných zařízení se doporučuje použít

na:

- všechny povrchy: páru, vodu s detergentem, organická rozpouštědla

- nerez oceli: komerční odrezovač, H,PO., komplexní činidla jako EDTA, oxaláty,

citráty, karbonáty

- měa a její slitiny - zředěnou HNO, /atakuje základní kov/, čističe na měá, mosaz

apod. pro průmysl a domácnost, komplexní činidla jako u nerez oceli

- hliník a jeho slitiny - zředěný NaOH /atakuje základní kov/, kyselinu citrónovou +

detergent, komplexní činidla jako u nerez ocelí

- olovo - zředěnou HNO, /atakuje základní kov/, kone. HC1

- nátěry - komerční oživovače barev /napadají základní materiál/, čističe pro do-

mácnost obsahující písek a pemzu /atakují základní materiál/, Na3PO4 a komplexní

činidla jako u nerez oceli.

Důležité jsou likvidace zařízení a jejich částí po haváriích. Největší havá-

rie energetického jaderného reaktoru se odehrála v JE Three Mile Island v USA,

dne 28. 3. 1979, kdy následkem série lidských, institucionálních a mechanických

poruch a chyb došlo k vážnému poškození aktivní zóny reaktoru, ke kontaminaci obou

okruhů, vnitřního prostoru kontejneru i k určitému Uniku radioaktivity do okolí.

Přitom nedošlo k žádným ztrátám na lidských životech a pravděpodobně ani k vážným

trvalým následkům na zdraví lidí. Zkušenosti z likvidace následku havárie a z dekon-

taminace byly vyhodnoceny ve zprávách /63, 64/.

Při kontaminaci za Účelem likvidace zařízení se zpravidla postupuje podle to-

hoto schématu:

1/ Použije se obvykle chemických postupů'nevyžadujících bezprostřední styk osob

s kontaminovaným zařízením, a to do takového stupně, aby bylo možno alespoň po

omezenou dobu s kontaminovaným zařízením pracovat. Např. v primárním okruhu se

dá cirkulovat zředěná kyselina, až je možné provést demontáž a rozřezání dílů

celého zařízení.

2/ Provede se demontáž a zařízení se rozřeže. Jednotlivé části se obalí do fólií

nebo se kontaminace fixuje, např. močovinovou pěnou /65/ a přemístí se na dekon-

taminační středisko.

3/ Na dekontaminačním středisku se provede vlastní dekontaminace chemickými, ko-

loidně chemickými, elektrochemickými, ultrazvukovými a jinými metodami do sníže-

ní zbytkové kontaminace pod nejvyšší přípustné hodnoty pro kovový šrot.
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4/ Kapalné radioaktivní odpady se koncentrují a zpracují na tuhé radioaktivní odpa-

dy o minimálním objemu běžnými metodami.

Dne 22. 2. 1977 došlo /66/ na elektrárně AI v Jaslovských Bohunicích při pro-

vozní nehode J: úniku části jaderného paliva, jímž byl kovový přírodní uran,

a štěpných produktů uranu do primárního okruhu. Netěstnostmi v PG byl pak menší

měrou kontaminován i sekundární parovodní okruh. K dekontaminaci parních generáto-

rů c. 3 a 4 byl zvolen dvojetapový postup:

1. 15 g.l"1 kyseliny štavelové + 10 g.l"1 kyseliny citrónové + 33 g.l"1 3O%ní

H_0, + HN.OH do pH = 3 - 4.
— 1 —1

2. 10 g.l kyseliny citrónové + 5 g.l Syntron B /čtyřsodná sůl EDTA/
+ HN4OH do pH = 3 - 4.

Byl použit týž roztok vždy pro oba PG. Teplota roztoku pro PG č. 4 byla

333 - 343 K a pro PG č. 3 313 - 333 K. Doba působení roztoků byla 70 a 220 minut,

přitom přepouštění z jednoho do druhého PG trvalo 30 - 40 minut. Po vypouštění

2. roztoku byly PG dvakrát propláchnuty demineralizovanou vodou a potom pasivačním

roztokem o složení O,6 g.l hydrazinu + 1,2 g.l amoniaku, po dobu 3 dnů. Po vy-

puštění pasivačního roztoku byly PG vysušeny proudem teplého vzduchu. Bylo vytvo-

řeno 380 m radioaktivních odpadních vodných roztoků o celkové aktivitě 87 TBq

/2,35 kCi/ a 230 m 3 ostatních odpadních roztoků o celkové aktivitě 14 TBq /38O Ci/.

Podstatnou část aktivity těchto odpadů tvořily nuklidy Cs a Cs. Expoziční

příkon byl dekontaminací PG snížen na polovinu až třetinu původní hodnoty /66/.

Problémem při dekontaminaci JE AI byla nedostatečná kapacita stanic na čištění ka-

palných radioaktivních odpadů. Z toho vyplývá nutnost snahy po minimalizaci objemů

radioaktivních kapalných odpadů.

V souvislosti s tím byly podány návrhy /64/ na dekontaminaci jaderných zaří-

zení při likvidaci pomocí organických rozpouštědel, probrané v kapitole 1.6.2.2.4.

Trichloretylenové či tetrachloretylénové roztoky konc. HNO, s přídavkem n-butanolu

k lepšímu míšení vodné fáze HNO, s fází chlorovaného rozpouštědla, umožňují kon-

centraci radionuklidů ve velmi malém objemu vodné fáze, tvořící asi setinu trichlor-

etylénového roztoku, která se zpracuje obvyklým způsobem. Fáze chlorovaného uhlovo-

díku se snadno vyčistí extrakcí radionuklidů do malého objemu vody, případně desti-

lací.

Dekontaminace demontovaných částí jaderných zařízení v dekontaminačních stře-

discích je prakticky totožná s metodami dekontaminace různých jiných, dosud nepro-

braných součástí strojního zařízení a nářadí, která bude probrána v kapitole 2.3.

2.1.2 DEKONTAMINACE OKRUHO JADERNÍCH ELEKTRÁREN S RYCHLÍMI SODÍKOVÝMI REAKTORY

2.1.2.1 Chováni kontaminantů a kontinuální dekontaminace primárního sodíkového

okruhu za provozu

Povrchové filmy na vnitřních površích primárních sodíkových okruhů JE s RSR,

složené z nánosů kovů, jejich karbidů a malého podílu oxidů /viz kap. 1.5.3.1/

jsou prostoupeny radionuklidy, zejména Co, Co a Mn. Bylo zjištěno /67/,že

v horké větvi primárního okruhu I /viz obr. 11/, tj. se sodíkem vystupujícím z reak-

toru R a vstupujícím do parního generátoru PG a v chladné větvi tohoto okruhu je

odlišný charakter radioaktivní kontaminace. V horké větvi difundují zmíněné radio-

nuklidy povrchovým filmem do základního kovu tak, že pri dekontaminaci je nezbyt-

né odstranit vrstvu kovu o tloušíce několika .um. V chladné větvi dominantním ra-
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dionuklideiv, je Mn, který se vsak ukladá na cásteckácn bohatých niklem a manganem,

majících průměr několika ,um. Tyco částečky jsou rozptýleny na kovu a tvoří polo-

adhezivní nános s nepatrným průnikem do základního kovu. Pro tuto chladnou část

bylo nutno vyvinout činidlo, které by selektivně rozpouštělo pouze tento nános,

aniž by korodovalo základní kov. Podle starších údajů /lb/ při odstraňování po-

vrchu oceli sodíkového primáru /neuvádí se, zda v chladné či horké větvi/ do hloubky
549 .um byla snížena kontaminace způsobená Mn stokrát, při odstranění oceli do

hloubky 17,4 .um byla tatáž kontaminace snížena tisíckrát. Pro dekontaminaci horké

větve byl v posledních letech vyvinut postup s kyselinou glykolovou a citrónovou,

tzv. proces GCA /68, 69/, který bude probrán dále. Na chladnou větev se uvažuje

/15/ o použití acetylacetonu a komplexonu III, které reagují dobře s Fe, Co, Ni

a Mn, nikoliv však s Cr a jeho karbidem Cr 2 3C &. Nerez ocel /typu 304/ je vůči těm-

to činidlům netečná i za vyšších teplot. Bylo též navrženo /7O/ pokrýt vnitřní

povrchy sodíkových primářů vrstvou niklu, nebo slitiny s vysokým obsahem niklu,

která by se při dekontaminaci snadněji odstranila leptáním nežli povrch nerez oce-

lí, kde jsou problémy s odstraňováním chromové složky filmu.

K zachycování Mn, Co a Co v kapalném sodíku lze použít /71/ adsorpce

na niklovém plechu o velkém povrchu. Na povrchu Ta, W a Mo je naopak adsorpce

těchto nuklidů v sodíku malá. V primáru reaktoru KNK /NSR/ nebylo zjištěno /72/

žádné porušení těsnosti palivových článků, přesto po jejich vyjmutí byl stanoven
14O 14Ov sodíku radionuklid Ba - La. Jinak nebyla zjištěna přítomnost žádných dal-

22
sích stepných produktů. V sodíku byl 11Na/2,6r/ a radioaktivní produkty koroze,

z nichž největší podíl na aktivitě měl 6 5Zn, potom následoval 5 4Mn, 2 2Na, U O m A g ,

Ta, Co, Sb. Sorpce Zn a tin na niklu byla podstatně vyšší než na jiných

materiálech. Ag nevykazoval sorpci a byl rozptýlen značně stejnoměrně v horkém

primárním chladivú. V chladné jímce po 20 000 hodinách provozu byly zjištěny pouze
6 5Zn a 5 4Mn, jakož i nepatrné aktivity 6 0Co a 1 8 2Ta.

štěpné produkty uranu a plutonia lze podle chování v sodíkovém chladivú roz-

dělit do tří skupin. Netěkavé štěpné produkty se rychle ukláda3Í na vnitřním povr-

chu okruhu. Těkavé štěpné produkty I, Cs a Te se rozpouštějí v sodíku a vratně sor-

bují na chladnějších místech okruhu. Plyny Kr a Xe přecházejí do argonové krycí

atmosféry nad sodíkem /Ti/, Na reaktoru BOR 60 /74/ byly stanoveny účinnosti za-

chycování radionuklidů Cs, lr Te, Sb a Co v chladné jímce, štěpné produkty lze ad-

sorbovat z kapalného sodíku na pletivu z nerez oceli /75/. Přitom tato adsorpce

není podstatně závislá na teplotě a rychlosti proudění kapalného sodŕ'-u. Chladné

jímky bývají též kombinovány se sorpčními filtry s náplní hoblin z nerez oceli kro-

mě jiného též k adsorpci štěpných produktů. Radionuklidy Cs v kapalném sodíku lze

/76/ adsorbovat na uhlíku či na materiálu s vysokým obsahem uhlíku. Uhlík,který

přitom přejde do sodíku, lze pak odstranit adsorpci na Ti, Fe, Cr či Nb. Těkavé

štěpné produkty I, Cs a Te se zachycují v chladných jímkách /74/. plynné radioaktiv-

ní štěpné produkty Kr a Xe i případné zbytky těkavých štěpných produktů lze odstra-

nit z argonové atmosféry sorpcí na aktivním uhlí /77/, zpravidla za nízkých teplot.

Regenerace sorbentu se pak provádí desorpcí radioaktivních vzácných plynů zahřátím

sorbentu.

2.1.2.2 Dekontaminace primárního okruhu po odstranění sodíku

Po odstavení a vychlzeni reaktoru lze vytěsnit chladivo z primáru argonem.

V okruhu musí zůstat inertní atmosféra, aby bylo usnadněno další čištění okruhu

od zbytků sodíku.
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24[Jčinkem neutronů v aktivní zóně reaktoru vzniká radionuklid ,,l)a /15 hodin/,

který je zářičem beta-gama. Jeho objemová aktivita v sodíkovém chladivú může dosa-

hovat hodnot 10 Bq.l . Avšak vzhledem k poměrně krátkému poločasu, tato aktivita

po odstavení reaktoru rychle klesá a po jednom až dvou týdnech prakticky vymizí.

Strojní součásti, které byly ve styku s kapalným sodíkem mají nebo mohou mít

na svém povrchu zbytky sodíku, a to nejen v různých slepých prostorech,prohlubních

a škvírách, ale i na hladkém povrchu může být viditelné sodíkové zrcátko nebo i té-

měř neviditelný sodíkový povlak. Odstraňovat tyto zbytky musíme proto, že sodík je

látka s vodou vznětlivá, hořlavá a žíravá. Předměty kontaminované radioaktivním

sodíkem nejdříve očistíme od makromnožství sodíkových zbytku, čímž je současně též

částečně dekontaminujeme a potom teprve provedeme vlastní dekontaminaci, soustředě-

nou na odstraňování zbytkové radioaktivní kontaminace, která se odstraňuje nejhůře.

Čištění strojních součástí, zvláště potrubí a uzavřených nádob, neprovádíme

přímo poléváním nebo naplňováním vodou, vzhledem k tomu, že exothermní reakce so-

díku s vodou ohrožuje osoby a může poškodit i čištěné zařízení. Musíme též mít na

paměti, že při styku sodíku s vodou v jakékoliv formě s kapalnou vodou, ve formě

mlhy i páry, dochází vždy k vývoji vodíku a za přístupu vzduchu hrozí tedy v uza-

vřených prostorech riziko výbuchu třaskavého plynu. Z těchto důvodů je vhodné použí-

vat k iištění potrubí, okruhů a uzavřených nádob buä směs vodní páry s inertním

plynem /obvykle technickým dusíkem/ v objemovém poměru asi 1:1, zahřátou asi na

423 K nebo "atomizovanou vodu", tj. jemně rozptýlenou vodu pomocí speciálně jem-

ných rozprašovačů, nejlépe dusíkem pod vysokým tlakem, za běžné teploty.

Po poklesu teploty a vymizení všech akustických i vizuálních příznaků reakce

sodíku s vodou se celý čištěný předmět buä ponoří do vody nebo se opatrně zaplní

vodou, ponechá se 24 hodin ve vodě a po vyprázdnění se vysuší, nejlépe horkým

vzduchem.

Tyto způsoby čištění jsou bezpečné, účinné, poměrně rychlé, dávají malé objemy

radioaktivních odpadů a v některých případech umožňují též vizuální sledování pro-

cesu čištění. Určitou nevýhodou vodních způsobů čištění je louhové křehnutí ocelí

a následkem toho intergranulární koroze a praskání namáhaných částí, např. šroubů,

matic, vlnovou, apod., které proto musí být po očistě vyměněny.

Dalším způsobem čištění strojních částí od zbytků sodíku je čištění alkoholy,

hlavně etanolem a butanolem. Vzhledem k velkému nebezpečí vzplanutí alkoholu nutno

provádět čištění v inertní atmosféře. K čištění a dekontaminaci obkladové oceli

byla použita /78/ směs 2% metanolu, 88% etanolu a 10% izopropanolu v argonové atmo-

sféře. Po vysušení oceli horkým vzduchem nutno očistit čištěný předmět od nánosu

alkoholátu nejdříve za sucha a nakonec, pokud je jistota, že nános neobsahuje zbyt-

ky sodíku, lze užít též vody. S alkoholátem se odstraňují radioaktivní produkty ko-

roze 5 1Cr, 5 4Mn, 5 8Co, 5 9Fe, 6 0C0, 6 52n a 1 2 4Sb. Jde tedy současně už též o dekon-

taminaci.

Menší a jemnější součástky lze též čistit od zbytků sodíku kapalným čpavkem.

Sodík se v něm rozpustí bez exothermní reakce. Nerozpustí se však v něm oxid a pero-

xid sodíku, které musí být dodatečně odstraňovány vodou. Tenze par čpavku je značná

a s teplotou roste. Čištění musí být proto prováděno buä v tlakové nádobě nebo

v chladicím zařízení. Manipulace s kapalným čpavkem je vůbec značně obtížná a čiš-

taní je nákladné.
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Po očištění zařízení nebo součástí se přistupuje k vlastní dekontaminaci zbyt-

kové aktivity, která nebyla odstraněna při předběžném čištění, a která je nejvíce

vázána ke kontaminovanému povrchu.

Pro horkou větev primáru JE s RSR zhotovenou z nerez oceli byl vyvinut /68,

69/ postup za použití vodního roztoku 2,5* hm. kyseliny glukolové /hydroxyoctové/

a 2,5% hm. hydratované kyseliny citrónové, při 343 - 363 K, tj. tzv. proces GCA.

Doba působení roztoku je závislá na hloubce průniku Mn do povrchové vrstvy kovu.

Tento postup je efektivní a problémy s odstraňováním radioaktivních odpadů jsou

při jeho použití minimální. Bylo dosaženo dekontaminacního faktoru 6,9 za 36 hodin.

U různých nerez ocelí při 343 až 363 K činila rychlost koroze 0,5 až 3,6 .um/den.

U tvářených součástek se dosahuje vyšší účinnosti dekontaminace než u odlitků.

V r. 1960 byl dekontaminován sovětský reaktor BR 5 od štěpných produktů.

V primáru byl po vypuštění sodíku dávkový příkon několika .uGy.s . Po čištění pa-

rou byl okruh dekontaminován roztoky 0,5% hm.KMnO4, 5% hm.HNO,, 1% hm.kys.štavelo-

vé a demineralizovanou vodou. Potom byl vysušen při 423 K za vakua. V odpadových
137 95 95dekontaminačních roztocích převládaly radionuklidy Cs, Zr a Nb. Po rozpadu

24 137 22

Na obsahoval sodík 90% radioaktivity Cs, 5% Na a zbytek tvořila hlavně akti-

vita Ba - La a Zr - Nb. Dekontaminace součástek parou snížila radioakti-

vitu Cs: lOx; Ba- La: 3xj Zr -Nb : nepatrně. Argonová atmosféra nad

sodíkem obsahovala hlavně 1 3 3xe a 1 3 5Xe, méně 1 3 8Xe, 1 3 5Cs, 8 5Kr - 8 5Rb a S 8Rb /77/

Součástky zařízení reaktoru DFR znečištěné zbytky eutektické chladicí směsi

sodíku s draslíkem se čistily ve vanách ponořením na 12 hodin do butylglykolu. Po-

tom byly dekontaminovány roztokem obsahujícím 12 N HNO, a 2% obj. kone. HF. Palivo-

vé články byly čištěny a dekontaminovány dibutylglykolem a potom metanolem /79/

v horkých komorách.

Na reaktoru Rapsodie /80/ se provádělo čištění od sodíku zahřátím součástky

na 453 K a okapáváním v dusíkové atmosféře, působením páry při 423 K, postřikem

mlhou, ponořením do vody a sušením dusíkem při 421 K. Tím se odstranilo 100% Na,

90% Cs a Cs. Kontaminace se snížila l,2x. Vlastní dekontaminace se prováděla

dvakrát opakovaným postřikem 10% H,PO s následujícím opláchnutím vodou a sušením

dusíkem při 423 K. Tak byla snížena kontaminace 2,5x až 5x a po následující ruční

dekontaminaci 10% H-.PO. a alkoholem 5x až lOx. Po konečné demontáži součástek
54a dekontaminaci bylo odstraněno 17 až 30% Mn a bylo dosaženo snížení kontaminace

lOx až lOOx.

Na témže reaktoru /81/ byla provedena zkouška dekontaminace vzorků oceli dvěma

procesy. Procesem A: 2 g.l KMnO^ + 20 g.l" NaOH při 353 K, během 4 hodin. Tento

proces A byl 3x opakován vždy s čerstvými roztoky. Proces B spočíval v působení

roztoku 10 - 25 % obj. fl SO, při 313 K. Procesem A bylo odstraněno 92,7 až 99,3 %

kontaminace a 0,1 .um tlustá vrstva nerez oceli 316 SS. Proces B odstranil 95,2%

kontaminace a 6,7 ,um tlustou vrstvu téhož materiálu. Z toho plyne, že proces A je

dostačující, neboř selektivně odstraňuje povrchový film a kontaminaci, a neporušuje

podstatně základní kov. Naproti tomu proces B porušuje základní kov a má menší de-

kontaminační efekt.

Reaktor Phénix /82/ byl v provozu 2 roky za teplot 671 - 821 K. Na materiálu

nerez oceli 316 SS byl dominantní kontaminat 5 4Mn, kdežto 6 0Co, 5 8Co, 1 3 7Cs a 2 2Na

mely menší význam. Po očištění vodní parou byla provedena dekontaminace v roztoku

2 g.l" KMn04 a potom ve směsi kys. fosforečné a sírové. Dávkový příkon 2,4 .uGy.s"

byl snížen na horké větvi lOOx. Dekontaminační faktor byl mnohem vyšší na chladné

větvi.
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V USA /o L./ L-ylo dekontaminováno čerpadlo na chladné větvi primáru reaktoru

E3R-II po šedna J e tém provozu. Kontaminaci způsobovaly Mn, Co, •L3'Cd a Ta.

Sodík byl odstraněn směsí etanolu a vody. Potom bylo čerpadlo ponořeno do roztoku

obsahujícího oxalát a citrát amonný /Turco 4521/, který byl promícháván po 4 hodi-
54ny při 338 K. Oplach byl proveden 95% etanolem. Asi polovina aktivity Mn byla

takto odstraněna.

Při dekontaminaci reaktoru PEC /83/ čištění od sodíkových zbytků začalo zahřá-

tím horkým proudem dusíku, do něhož byla postupně přidávána pára. Po ukončení

reakce sodíku s vodou, zjištěném podle poklesu teploty, následoval postřik vodou, pono-

rení do vody a sušení horkým dusíkem. Potom následovalo mytí speciálním dekontami-

načním roztokem, které zahrnovalo též součásti aktivní zóny reaktoru. Přitom někte-

ré demontované součástky jako části zkušebních smyček, palivové a zkušební články,

řídící tyče, stínění apod. byly čištěny a dekontaminovány v horkých komorách. Zku-

šenosti byly shrnuty do závěrů, z nichž vyjímáme: po odstranění sodíku nutno pro-

vést co nejdříve demontáž a dekontaminaci i po dekontaminaci upravit povrch jako

u nového zařízení; nahradit všechny součástky, které jsou křehké a které jsou pod

napětím: šrouby, matice, vlnovce, hydrostatická ložiska; už při projekci součástí

JL navrhovat zařízení s ohledem na snadné čištění a dekontaminaci; křehké, snadno

opotřebovatelné a silně korodující součástky navrhovat tak, aby se daly snadno vy-

měnit.

2.2 DEKONTAMINACE HORKÝCH KOMOR

Horké komory umožňují práci s nejvyššími aktivitami radioaktivní kontaminace,

jako např. zpracování ozářeného a využitého jaderného paliva a zejména výroby plu-

tonia, dále manipulaci s ozářenými palivovými články a jinými součástmi aktivní

zóny jaderného reaktoru a jejich dekontaminaci. Horká komora dokonale izoluje pra-

covníky od radioaktivní kontaminace a chrání je před mimořádně vysokými dávkovými

příkony, které uvnitř komor mohou dosahovat hodnot řádově 10°Gy.s /4O/. Horké ko-

mory musí být projektovány též tak, aby umožňovaly poměrně snadnou a účinnou dekon-

taminaci dálkově řízenými přístroji při vysokých úrovních kontaminace. Za tím úče-

lem je nejvhodnější, jsou-li celé vyloženy plechem z nerez oceli. Kromě toho je

vhodné pokrýt vnitřní povrchy horké komory i zařízení a předmětů uvnitř těchto ko-

mor snímatelnými nátěry. Horké komory musí být opatřeny sprchovacím a splachovacím

zařízením zásobeným dekontaminačními roztoky a činidly, tryskami pro dekontaminaci

vodou pod silným tlakem, zařízením pro dekontaminaci mechanickými prostředky,

otryskáním ultrazvukem, elektrochemickými postupy a parou, jakož i zařízením pro

odstraňování tuhých, kapalných i plynných radioaktivních odpadů. Projekce horkých

komor musí též pamatovat na možnost jejich bezpečné likvidace. V některých přípa-

dech, zvláště při zpracování ozářeného jaderného paliva a při výrobě plutonia býva-

jí horké komory seskupovány do rozsáhlých soustav i několik set metrů dlouhých zva-

ných horké kaňony. Dekontaminace horkých komor patří k nejnáročnějším úkonům v obo-

ru dekontaminace i v oboru ochrany osob proti ionizujícímu záření.
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2.2.1 HORKÉ KOMORY PRO PRÄCI S TUHÍMI RADIOAKTIVNÍMI LATKAMI

V téchto horkých komorách se provádějí hlavně montáže a demontáže, řezání

a jiné obráběcí operace. Následkem toho se vytváří mnoho tuhých radioaktivních od-

padů ve formě brusného prachu, pilin, hoblin a třísek, ale též plynných radioaktiv-

ních odpadů, např. při mechanickém otvírání palivových článků. Podle H.J.Blythe

/17/ je vhodné provádět dekontaminaci horkých komor pro práci s tuhými radioaktiv-

ními látkami ve třech etapách.

V první etapě se nejdříve odstraní z horké komory snadno odstranitelné radio-

aktivně kontaminované předměty dálkové řízenými operacemi za použití manipulátorů

a nářadí, které je součástí strojní výbavy horké komory. K této výbavě též patří

odsávací, sprchovací, splachovací a dekontaminační zařízeni všech typů, pokud jsou

v komoře. Je též možné použít v této etapě lepicích pásů, tamponů, filtračního

a novinového papíru, mycích hub, pěnových plastických hmot, různých sorbentů apod.

Ve druhé části této 1. etapy se odstraní viditelné usazeniny, které jsou hů-

ře odstranitelné, např. rez, solné odparky, nánosy nečistot a olejů, s povrchů za-

řízení horká komory. K tomu :a používá kartáčů, včetně ocelových, ocelové vlny,

hadrů, mycích hub, mycích prášků, bentonitu, práškového tufu a jiných sorbentů buä

suchých nebo namočených do dekontaminačního roztoku, leštičů podlah a parket, nej-

lépe těch, co pracují za mokra, lze použít k dekontaminaci rovných větších ploch,

stěn , stropu, podlahy komory apod. Mastné povrchy lze dekontaminovat organickými

rozpouštědly,např. trichloretylénem. Pokud kontaminant není silně fixován na povr-

chu, lze užít též směsi vody a páry z ejektoru. Kontaminace, která by se mohla

snadno zvířit a vytvořit aerosol, se fixuje na povrchu např. glycerinem, snímatel-

ným lakem, lepicími fóliemi apod. Některé součástky můžeme též neprodyšně zabalit,

zalepit do papíru a lepicí plastické fólie. Přitom podobně jako při dekontaminaci

místností, budov a větších předmětů, které nelze snadno převracet, platí zásada,

že se postupuje shora dolů; od stropu přes stěny a vnitřní zařízení až nakonec po

dno. Obzvlášť: opatrně nutno dekontaminovat elektrická zařízení. Nutné též dbát, aby

průzory byly průhledné. K tomu pomáhají stěrače na jejich vnitřní straně.

Ve druhé etapě se začne měřit radioaktivita před každou operací i po ní, a za-

znamenávají se lídaje do zvláštních výkazů. /V první etapě se u každé operace měření

neprovádí./ Pokud se při měření před zahájením druhé etapě dojde k závěru, že je

vhodné opakovat první etapu, mohou se některé operace zopakovat. Nenl-li po opakova-

ném použití některý postup dosti účinný, použijeme jiný, Účinnější, byĚ i drastičtěj-

ší. Obvykle neopakujeme tutéž metodu u téhož předmětu více než třikrát. V této eta-

pě používáme chemických roztoků uvedených v dalším odstavci elektrochemic-

kých metod, ultrazvuku, páry apod. Zápisy o měření kontaminace umožňují rozhodnout,

které předměty mohou být z komory vyjmuty, které předměty nebo které jejich části,

či která místa nutno dále dekontaminovat a kdy lze nakonec vstoupit do komory. Mož-

ností vstupu do komory končí druhá etapa.

Dekontaminaci může provádět buä obsluha komory nebo speciální pracovníci. Nej-

výhodnější je, provádí-li první a druhou etapu dekontaminace obsluha komory, která

zpravidla ovládá lépe manipulátory a zařízení komory, v přítomnosti a za spolupráce

se speciálními pracovníky. Třetí etapu naopak provedou lépe speciální pracovníci

za spolupráce s obsluhou komory.

Třetí etapa dekontaminace začíná vstupem do komory, který je nezbytný, aby by-

lo možno dekontaminovat místa, která nebylo možno dostatečně dekontaminovat dálkově
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řízenými prístroji a manipulatory. Osoby vstupující do komory musí mít nasazeny

individuální prostředky pro ochranu nejen dýchacího ústrojí, ale i celého těla,

se dvěma páry ochranných bot a dvěma páry gumových rukavic, musí být vybaveny do-

zimetry, vcetne samoodečítacích /se signalizací/. Dávka, kterou pracovníci obdrže-

li i dávkový příkon musí být měřen v průběhu celé práce v komoře. Po ukončení dekon-

taminace nesmí být zbytkový dávkový příkon v komoře vyšší než 24 až 240 nGy.s

Zpravidla se současně v této etapě provedou potřebné opravy zařízení v komoře

a ao komory se instalují nová zařízení pro další práci. Po instalaci nového zaří-

zení lze vstupovat do komory v jednoduché ochraně povrchu těla s ochrannou maskou

v pohotovostní poloze a předepsanými osobními dozimetry.

Dekontaminace horké komory trvá obvykle 2 - 6 týdnů. Použitím speciálních

ochranných krabic, tzv. "box in cell", v nichž se provádějí práce v horké komoře,

lze zkrátit dekontaminaci horké komory i na pouhé 1 až 3 dny. Je-li horka komora

vyložena nerez ocelí, není prakticky omezen počet dekontaminací této komory. Časem

však může dojít k nahromadění kontaminantů z předcházejících prací a její dekonta-

minace může být ztížena.

2.2.2 DEKONTAMINACE HORKÝCH KOMOR PRO PRÄCI S RADIOAKTIVNÍMI ROZTOKY

Zdroji kontaminace těchto komor jsou rozlité radioaktivní roztoky a vysušené

odparky těchto roztoků. V těchto komorách se provádějí prace nejnáročnější z hle-

diska zabezpečení ochrany proti ionizujícímu záření, jako jsou: zpracování ozářené-

ho a využitého jaderného paliva, jeho regenerace, výroba plutonia, separace, čiště-

ní a výroba radionuklidů, radioaktivních preparátů a radioaktivních sloučenin, a též

práce v oboru radiační chemie. Zařízení, která bývají instalována v těchto komorách,

nemají převládající mechanický a strojní charakter, jak je tomu u komor pro práci

s tuhami radioaktivními látkami /kap. 2.2.1/. V těchto komorách převládá charakter

chemického zařízení, jsou zde ocelové nádoby, trubky, hadičky, skleněné nádobí

a zařízení. Způsoby a prostředky dekontaminace těchto komor jsou podobné jako u ko-

mor pro pra'ci s tuhými radioaktivními látkami,avšak rozdíl je v tom, že při práci

s radioaktivními roztoky je nutno dekontaminovat též vnitřní povrchy nádob, trubek,

linek, čerpadel apod. Proto je dekontaminace obtížnější a je větší spotřeba dekon-

taminačních činidel. Dekontaminaci horkých komor pro práci s radioaktivními roztoky

je vhodné podle H.J.Blythe /17/ provádět v šesti etapách.

1. Vnitřek komcry se preverí dálkově ovládanými radiometrickými a dozimetric-

kými přístroji a výsledky se zapíší do připraveného výkazu.

2. Potrubí, rezervoáry a nádoby se proplachují tak dlouho, až dávkový příkon,

měřený uvnitř těchto nádob, dále neklesá. K proplachování se používají roztoky

chemických činidel i detergentů.

3. Zařízení se rozmontuje a odstraní do stíněných nádob bud k dekontaminaci

nebo k likvidaci. Až na neptrané výjimky se likviduje.

4. Komora i zařízení v ní se dekontaminuje parou pod vysokým tlakem.

5. Komora se otevře a zbývající zařízení se dále rozmontuje a podle potřeby

též rozřeže. Tato dekontáž a řezání se provádí speciálními přístroji s dlouhými

rukotetmi. Jednotlivá místa na dně a stěnách komory se přitom podle potřeby dekon-

taminují podle toho, jak se postupně demontáží zpřístupňují. Demontáž a likvidace

pokračuje do ííplného odstranění všech zařízení.
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6. v prázdné komoře se dekontaminuji sime kontaminované místa a nakonec se

komora dekontaminuje jako celek, zpravidla parou.

Podobně jako při dekontaminaci komor pro práci s tuhými radioaktivními látka-

mi v prvních čtyřech etapa'ch je nejvýhodnější, provádí-li vlastní práci obsluha ko-

mory v přítomnosti a za spolupráce se speciálními pracovníky. V posledních dvou

etapách provádějí práce hlavně speciální pracovníci za spolupráce s obsluhou.

Představu o dávkových příkonech po jednotlivých etapách nám dá příklad /17/

horké komory, která vykazovala před dekontaminací celkový dávkový příkon asi

1,1 mGy.s" /400 rad.h /, na některých místech více než 1,5 mGy.s . Po ukončení

chemického čištění /2. etapy/ byl celkový dávkový příkon 3.uGy.s , místy až
-1 —1

30O.uGy.s . Po demontáži zařízeni 7 5 nGy.s a po konečné dekontaminaci silné
/ _i

kontaminovaných míst 30 nGy.s /celkově i místné/.

2.2.3 ZVLÁŠTNOSTI KONTAMINACE V HORKÝCH KOMORÁCH

Kontaminanty na stěnách nádob v horkých komorách vykazují vysoké aktivity,

někdy vyšší nežli jsou aktivity roztoků v nich obsažených. Přirozeným výběrem se

zde hromadí nejstabilnější a nejobtížněji odstranitelné sloučeniny, které dokona-

le fixují radionuklidy. Jejich odstraňování patří k největším problémům dekontami-

nace. Tyto usazeniny obsahují těžko rozpustné soli, hydroxidy, silikáty, ehrocany,

olovičitany a niobičnany. Významnou tílohu zde mají sloučeniny Si a Zr, kterŕ pod-

léhají hydrolýze a polymeraci, a vytvářejí koloidy a pseudokoloidy. Vznikají zde

aluminosilikáty, ferosilikáty a zirkoničitany radionuklidů a těžko rozpustné oxidy

Si, Mg, Ca, Mn a alkálií. Mezi odstávkami a dekontaminacemi horkých komor mohou

plošné hmotnosti těchto usazenin dosáhnout hodnoty až 1,5 kg.m a měrné aktivity

až 10 Bq.kg . Přitom se projevuje efekt stárnutí těchto usazenin následkem de-

hydratace, polymerace, změn amorfních koloidů v krystaloidy, změn krystalické

struktury, vzájemné difúze apod. Tak dochází k postupnému zahuštování a vytváření

termodynamicky stabilnějších soustav /40/. Usazeniny pak vykazují vysokou chemic-

kou i mechanickou stálost. Dekontaminační roztoky musí tyto usazeniny bud rozpus-

tit nebo je alespoň připravit, nápř. částečným rozpuštěním některých složek a růz-

nými chemickými přeměnami /zkypřením/ ke snadnějšímu rozpuštění dalšími činidly.

2.2.4 ROZTOKY PRO DEKONTAMINACI HORKÝCH KOMOR

Povrchy nerez ocelí se zpravidla nejdříve omývají zředěným roztokem HNO,

a ostrou parou. Tím se rozpustí a smyjí U, Pu a Np, které se mohou regenerovat.

Teprve potom následuje vlastní dekontaminace.K tomu ričelu lze použít redukčně-

oxidační metodu /Redox/ za použití roztoku alkalického permanganátu /AP/ a následu-

jícího roztoku směsi kyselin dusičné a štavelové. Roztok AP v tomto případě způso-

buje hydrataci a zkypření oxidů, rozklad kremičitanu a niobičnanů, oxidaci radio-

nuklidů Ru, Ce a jejich převod do rozpustnějších aniontových forem. Některé dvoj-

mocné prvky, např. Sr, vytvářejí rozpustné permanganáty. Další důležitou metodou

je metoda oxalátová, sestávající z použití roztoku směsi kyselin šEavelové a HF

s následujícím použitím HNO,. Kyselina fluorovodíková vytváří komplexy se Zr, Nb

a Pu, rozpouští silikáty a přitom koroduje ocel méně a stejnoměrněji nežli HC1,

a to bez mezikrystalické koroze a pittingu /40/.

Na nerez oceli lze též použít řadu roztoků v tomto pořadí: 10% obj. HNO ;

10% hm. kys. citrónovou; 10% hm.NaOH + 2,5% hm.kys. vinnouj 10% hm.kys.štavelovou,

0,003 M HJO3, 3% hm.NaF + 20% obj. HN03; nebo tři roztoky v tomto pořadí: kys.
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šEavelová + »2O2 + HF /OPE 1 a 2/, 15 M HNO3 + 0,02 M H 2O 2, 1,5 M H2SO4 + 0,1 M

llyOy, za teploty 358 - 363 K, po dobu 1 hodiny. K dekontaminaci nádob a okruhů by-

lo použito proplachování nebo rozprašování těchto roztoků parou: voda s detergen-

tera, 5% obj. HNO , voda, 5% obj. HNO,, voda, 5% hm. NaOH, voda, 0,1 M komplexon III,

voda, 5% hm. NaOH, voda. K odstraňování štěpných produktů a Pu z horkých komor by-

ly použity vodné roztoky následujících činidel v tomto pořadí: 0,15% hm. detergen-

tu pro domácnost; 2,2% hm. odmaštovacího prášku /s obsahem 0,22% NaOH + 0,45%

Na,PO + 0,6% Na.CO, + 0,1% detergentu/s 0,22% hm.kys. štavelovéj l%hm. NH^SOjH;

10% obj. HNO,; 0,08% hm. NaF; 36% hm. roztoku APj 2,7% hm. kys. sulfaminové,

10% hm. kys. štavelové; 0,1% hm. NaOH; 0,6% NaOHf roztok kys. štavelové a H 2O 2

/OP/, voda. K odstranění nerozpustných nánosů se štěpnými produkty jsou kyseliny

a zásady málo iSčinné. Vhodnější je použití vody pod vysokým tlakem, páry a deter-

gentů a dekontaminace pomocí kartáčů, lepicích pásek, lešticích strojů s rstačními

kruhy a abrazivních prášků na drhnutí nádobí v domácnostech. K dekontaminaci uhlí-

katých ocelí jsou vhodné roztoky štavelanu a citranu amonného s H2°2 /
0 P C/'

1 M HjPO s inhibitorem a běžné odrezovači roztoky. K dekontaminaci hliníku lze

použít roztok OPC, zředěný NaOH a směs kys. citrónové a detergentu. Na olovo se po-

užívá zředěná HNO, nebo kone. HC1. Koncentraci HNO, volíme podle toho, do jaké mí-

ry můžeme připustit rozpuštění olova. K dekontaminaci mědi a mosazi se používá zře-

děná HNO a běžné komerční leštiče mosazi pro domácnost. Na skleněné součástí lze

použít roztoky detergentu v kombinaci s ultrazvukem, mycí prostředky na nádobí

apod. Povrchy opatřené nátěry se dekontaminuji komerčními čisticími prostředky na

nátěry, směsí vody a páry z ejektoru a směsi rozpouštědel odstraňující nátěry.

K dekontaminaci horkých komor se též uvažuje o použití tavených solí, což by melo

tu výhodu, že by vznikly přímo tuhé radioaktivní odpady v menších množstvích /17/.

2.2.5 ZKUŠENOSTI S DEKONTAMINACÍ HORKÍCH KOMOR

Horké komory společnosti Eurochemic /84/ byly v r. 1961 dekontaminovány po

čtyřech letech aktivního provozu. Byly kontaminovány hlavně plutoniem. Měly objem

60 m , plochu dekontaminovaného povrchu 3 000 m a vnitřní plochu 70 km dlouhého

potrubí 10 000 m 2. Byla odstraněna aktivita 4,8.1O14 Bq /13 000 Ci/ a dávkový pří-

kon na jednotlivých místech poklesl z 2,5 mGy.s" na 6 - 50 nGy.s" .

Byla použita nekorodující činidla: 2 - 10 M HNO3 a 0,5 - 5 M NaOH /střídavě/,

1% hm.citran sodný + 5% hm.NaOH; mírně korodující činidla: 5% hm. vinan sodný +

5 M NaOH /před jeho použitím opláchnutí 6 M HNO3/j 0,1 M KMnO4 + 0,1 M NaOH /AP/,

kys. šEavelová /poslednídva roztoky střídavě/ a též korodující činidla 3% hm.NaF +

5 M HNO3, 0,1 M Al/NO3/3 /k vytváření komplexů s ionty F~/. Korodující činidla

byla používána nejvýš po dobu pěti hodin.

Objem radioaktivních odpadů byl redukován jednak opakovaným používáním téhož

roztoku, nejdříve na místech málo kontaminovaných a postupně na místech se stále

vyšší kontaminací, jednak odpařením. Nakonec zbylo 169 m kapalných radioaktivních

odpadů o aktivitě beta-gama 4,8 . 10 Bg /13 000 Ci/. Dekontaminace trvala 4 měsí-

ce. Hodnota dekontaminačního faktoru při jednom cyklu operací byla 1,1 až 5. Nej-

vyšší D byl u dvojice roztoků HNO3 - NaOH. Jeho hodnota byla 1,3 - 5. V ostatních

případech D F " 1,1 - 1,7. Hodnota D„ za 1 den byla 1,05 - 1,5. K odstranění akti-

vity 37 GBq /I Ci/ byla nutná doba 0,12 - 1,85 h. Objem kapalných radioaktivních

odpadů o aktivitě 37 GBq /I Ci/ byl v konečné fázi 10 - 76 1.
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V Hanfordu /85/ se k dekontaminaci povrchů z nerez oceli v horkých komorách

používal proces APOX. Bylo též použito ultrazvuku, vody o tlaku 70 MPa a pískování.

Tamtéž /86/ byl dekontaminován horký kaňon dlouhý asi 300 ra, používaný k výrobě

plutonia a kontaminovaný hlavně plutoniem. Dekontaminace se prováděla omýváním

60% HNO,, vodou, roztokem AP a znovu roztokem HNO,. Zařízení pro výrobu Pu proce-

sem Redox se dekontaminovalo hexonem, 75% HNO, + 1% H,B0, a 75 % HNO, + 6% AIF3 +

+ 1% H,BO3. Byl též použit dvojetapový způsob roztokem AP li KMnO^ + 25% NaOH, vo-

dou a roztokem HNO3. Střecha kaňonu byla dekontaminována podobně, pouze místo po-

sledního roztoku HNO3 byla použita 2,5š hm.kys.štavelová a voda. Usazeniny v ru-

kavicových skříních byly odstraňovány mechanicky a potom byly povrchy dekontamino-

vány roztokem HNO + HF. Původní dávkový příkon v horkém kaňonu 3 mGy.s
- 1 •* - 1 - 1

/I 000 rad.h / byl snížen na 6 - 1 nGy.s /2 - 0,4 rad.h /, s horkými místy
1 500 - 15 nGy.s"1 /500 - 5 rad.h"1/.

V SSSR /87/ byla k dekontaminaci horkého kaňonu, chodeb, velkých nádob z ne-

rez a uhlíkaté oceli a povrchů s epoxidovými nátěry použita paroemulzní metoda při

400 kPa, 343 - 353 K a spotřebě 15 l.m roztoku 0,5% hm. kys. štavelové + 0,5% hm.

hexametafosfátu sodného a 0,1% hm. aniontoaktivního saponátového přípravku Sulfonol.

V Dounreay /88/ ve Skotsku byly likvidovány horké komory. Projektanti přitom

vůbec nepředpokládali, že by mohlo někdy dojít ke vstupu do hermetizovaných komor,

k jejich dekontaminaci a demolici. Osvědčilo se použití proudu vody o vysokém tla-

ku, vzniká však přitom velký objem kapalných radioaktivních odpadů. Bylo použito

obloukového řezacího stroje ovládaného manipulátorem. Vnitřky nádrží a potrubí se

dekontaminovaly kys. dusičnou a párou. Demolice se kromě jiného prováděla navrtá-

váním 100 mm širokých děr do betonu pomocí diamantových vrtáků a vylamováním kusů

betonu pomocí klínů zarážených hydraulicky do těchto děr.

2.3 DEKONTAMINACE DEMONTOVANÝCH
A JINÝCH ČÁSTÍ STROJNÍHO ZAŘÍZENÍ
A NÁŘADÍ

Dekontaminace demontovaných částí jaderných elektráren a jiných částí stroj-

ního zařízení, včetně nářadí se provádí zpravidla v dekontaminacních střediscích.

Pokud jsou části demontovatelných zařízení JE značně kontaminovány, musí být před-

běžně dekontaminovány na místě tak, aby byla možná jejich demontáž. Potom se zpra-

vidla zabalí do plastikových fólií nebo se jejich kontaminace fixuje, např. ureta-

novou pěnou a předměty se předají do dekontaminacních středisek. Mnohé 2 metod

dekontaminace použitelné pro dekontaminaci strojních zařízení a nářadí v dekonta—

minačních střediscích byly probrány v kapitolách 1.6.2 a 2.1.1.2. zde se budeme

zabývat především těmi zvláštnostmi, které ve zmíněných kapitolách nebyly přímo

uvedeny.

K dekontaminaci strojních částí, nářadí a náčiní lze použít metody chemické,

ultrazvukové, elektrochemické, tlakovodní, paroemulzní a parovodní, pěnové, metody

za použití rozpouštědel, broušení, metody abrazivní, tavených solí, termálně eroz-

ní, přetavování, metody lepicích fólií, snímatelných nátěrů a gelů, metody za po-

užití past, pneumatické a jiné.
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2. j.l ChEHICKĽ METODY

jsou nákladní a nejúčinnější, jejich velkou nevýhodou je však vznik značných

objemů kap.-, lr.ých radioaktivních odpadů, které je komplikují a značně prodražují.

Cntiriické metody dekontaminace částí strojního zařízení a nářadí můžeme rozdělit

na cirkulační a vanové.

2.3.1.1 Cirkulační chemické metody

se vyznačují tím, že se při nich používá podobně jako při dekontaminaci okru-

hů jadernýci] elektráren dekontaminačních roztoků, které cirkulují v okruhu, který

vsak v tomu: případě musí být speciálně vytvořen. Je výhodné takto dekontaminovat

i demontovatelné části primárního okruhu jaderné elektrárny, které jsou nejvíce

kontaminovány. Tímto způsobem byl dekontaminován /3 9/ např. rotor hlavního cirkulač-

ního čerpadla /Hcč/ JE s WER. Za tím líčelem byl vytvořen speciální dekontaminační

okruh, jehož schéma je na obr. 15.

1 - čerpadlo zajištující cirkulaci

roztoku

2 - signalizace spodní hladiny roztoku

3 - vana k dekontaminaci spodní části

čerpadla

4 - signalizace horní hladiny roztoku

5 - vana k dekontaminaci rotoru
čerpadla

6 - nádrž na roztok AP

7 - nádrž na kyselý roztok

8 - nádrž na vodu

9 - čerpadlo na vodu

10 - stlačený vzduch

11 - pára

12 - kondenzát

Obr. 15 Schéma okruhu pro dekontaminaci částí hlavního cirkulačního čerpadla

JE s WER /39/

Obě části čerpadla byly přitom uloženy do speciálně vytvořených van, které

jsou znázorněny na obr. 16.

Dekontaminační roztoky se připravovaly v nádržích. Okruh umožňoval vyhřívání

roztoků parou a promývání kondenzátem. Nádrže dovolovaly opakované využití použi-

tých roztoků. Na okruh bylo možno zapojit i jiné vany, v nichž je možno dekontami-

novat i větší množství menších součástek. Dosahované D byly v rozmezí 10 - 100.
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1 - signalizace spodní hladiny roztoku

2 - signalizace horní hladiny roztoku

3 - přívod dekontaminačního roztoku

4 - vana k dekontaminaci spodní demonto-
vané části HCČ"

5 - vana k dekontaminaci rotoru HCČ

6 - přívod páry

7 - přívod stlačeného vzduchu

8 - výtok roztoku

Obr. 16 Vany pro dekontaminaci částí hlavního cirkulačního

čerpadla /HCČ/ /39/

V poslední době se při kontaminaci okruhů jaderných elektráren projevuje cel-

kově snaha k vyčlenění nejvíce kontaminovaných okruhů, které se dekontaminují auto-

nomně buä na místě nebo se demontují a dekontaminují ve speciálních okruzích či

ve vanách.
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S.ložení dekontaminačních roztoků při cirkulačních metodách se v podstate ne-

liší od roztoků používaných při dekontaminaci celých okruhů na místě. Při použití

čerpadla o výkonu 12,5 l.s /45m .h / byl použit /66/ k dekontaminaci hlavního

cirkulačního čerpadla JE VI dvojetapový postup:

1. 4,0% hm.NaOH + 0,2% hra. KMnO4

2. 2,0% hm. kys. šEavelové + 0,2% obj. HN03, při 353-363 K, D p = 10 - 100.

Radiochemickou analýzou bylo zjištěno, že nebyl dostatečně odstraněn nuklid Cr.

2.3.1.2 Vanové chemické metody

K dekontaminaci částí strojů a nářadí ponořením ^o dekontaminačního roztoku,

který je udržován na určité teplotě buä v klidu nebo lépe v pohybu, jsou vhodné

pro středně velké a menší předměty. Praxe ukázala, že je vhodné mít k tomuto dče-

lu tři vany různých velikostí, např.: 20 m či více, 2 - 3 m a i m či méně /47/.

Pohyb kapaliny lze zajistit buá míchadlem nebo barbotáží parou, či pomocí čerpadla

a hadice /to už je vlastně cirkulace v okruhu/, případně i ultrazvukem. K dekonta-

minaci částí strojů z nerez ocelí byl použit dvoulázňový postup:

1. 3% hm. NaOH + 0,2 - 0,5% hm. KMnO4

2. 1 - 3 % hm. kys. štavelové + 0,5 - 1% obj. H2°2'
 p ř i 3 6 3 a ž 3 6 8 K' p o d o b u

1 0 - 1 5 minut.

Jiný oxidačně redukční dvojetapový postup:

1. 1 - 5 % hm. NaOH + 0,1% hm. KMnO. + 0,4% hm. hexametafosfátu sodného

2. 5% obj. HNO3 + 0,2% hm. kys. štavelové + 0,2% hm. NaF + 0,5% hm. Na2CO3.

Pro silně rezavé součástky z uhlíkatých ocelí byl použit roztok 1 - 3 % obj.

H,PO, + inhibitor, při 343 K, 30 až 60 minut. Pro silně kontaminované nerez oceli

lze též použít trojetapový postup:

1. 3% hm. NaOH + 0,3% hm. KMnOg

2. 5% obj. HN03 + 0,3% obj. KMn04

3. 0,5% obj. kys. štavelová.

Každá etapa při 363 - 368 K po dobu 10 - 15 minut. Univerzálním roztokem pro de-

kontaminaci částí z různých materiálů se slabě zafixovanou kontaminací je:

0,5 - 1,0% hm. kys. šEavelové + 0,5% hm. hexametafosfátu sodného + 0,1% hm. sapo-

nátového přípravku obsahujícího směs alkylbenzensulfonanů sodných /sovětský Sulfo-

nol/, při 323 - 353 K, 10 - 20 minut.

Velké komponenty lze též dekontaminovat ve vanách s roztoky HNO,; 1,5% obj.

HF + 10% obj. HNO3, AP, 1% hm. kys. štavelové, AP-Citrox, zvláště pak roztokem

Citrox: 0,2 M kys. citrónové + 0,5 M kys. štavelové. Poškozený odpařovač k regene-

raci kyselin byl dekontaminován /89/ dvojetapově:

1. HNO3 + NaOH

2. KMnO4 + HN03 + EDTA

Rezervovár vysoce radioaktivních odpadů kontaminovaný kaly z těchto odpadů

byl dekontaminován rozpuštěním 95% těchto kalů v 8% hm. kys. citrónové při 358 K,

ve dvou opakovaných etapách, z nichž každá trvala 50 hodin. Poměr objemů roztoku

ke kalům byl roven asi 20. Po neutralizaci kyseliny citrónové nebyl materiál

rezervováru napaden korozí /90/.
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2.3.1.3 Chemické metody prováděné manuálně

Tyto postupy se k dekontaminaci menších strojních částí a součástek také

používají, i když se jim jinak hledíme vyhnout, nebot pro obsluhu znamenají značné

zdravotní riziko. Jako nejběžnější pomůcky jsou: kartáče, zpravidla na dlouhých

držadlech a tyčích /ve formě "smetáků"/, hadry, kbelíky s vodou, různými dekonta-

minacními roztoky, v nichšž vedle chemických komplexních činidel, kyselin a hexame-

tafosfátu sodného v koncentracích např. od 0,1 do 5% hm., nechybějí zpravidla sa-

ponátové prípravky v koncentracích zpravidla od 0,1 do 0,5% hm.

Platinové nádobí, elektrody a jiné předměty lze dekontaminovat ve vřící lu-

cavce královské /HC1 + HN03/. Přitom se do roztoku přidá nejlépe izotopní nebo

v krajním prípade neizotopní nosič kontaminujícího prvku radionuklidu, který se

nesrazí chloridem amonným. Po odstranění kontaminace s povrchu platiny platinový

předmět vyjmeme a opláchneme. Rozpuštěnou platinu regenerujeme z radioaktivního

roztoku srážením pomocí NH4C1. Sraženinu obsahující platinu několikrát vypereme

nejlépe neradioaktivním roztokem nosiče prvku radionuklidu. Sraiieninu pak vyžíhá-

me na platinovou houbu. Tímto způsobem lze regenerovat až 99% platiny /91/.

2.3.1.4 Ultrazvukové chemické metody

se používají zvláště tam, kde pevně fixovaná kontaminace vyžaduje posílit

chemické účinky roztoku též mechanickými impulsy a přitom vysoký dávkový příkon

vylučuje přímou účast osob při dekontaminacních pracích. Nevýhodou použití ultra-

zvuku v dekontaminacních kapalinách je poměrně krátký účinný dosah ultrazvukového

pole u běžně dostupných zdrojů ultrazvuku - obvykle asi do 3O cm. Byl vyvinut dál-

kové ovládaný systém pro dekontaminaci např. bazénů na využité palivové články,

pro dekontaminaci šachet palivových článků v reaktoru po vyvezení článku a před

vypuštěním vody ze šachty, čistá voda tryská v šachtě tryskami nastavenými proti

stěnám a ve stejném směru působí zdroj ultrazvuku, který se v šachtě pohybuje

po klikaté dráze.

2.3.2 ELEKTROCHEMICKÉ METODY

Elektrochemická dekontaminace kovových součástek je čisticí proces, který

probíhá v dekontaminačním elektrolytu a při němž je dekontaminovaný předmět zapo-

jen jako anoda. Elektrolytické metody patří k pokročilým, vysoce účinným a rychlým

metodám dekontaminace, které též minimálně poškozují kovový předmět. Jejich nevý-

hodou je nutnost použití určitého elektrického zařízení, které je sice jednoduché,

které však vyžaduje, aby elektrolýza probíhala ve vaně nebo v určitém izolovaném

objemu elektrolytu. Nestejný odpor a hustota proudu v prohlubeninách a na vrcholech

povrchu procházející povrchem kovu vykazuje též tendenci vyrovnávat nerovnosti po-

vrchu kovu,"leštit jej", proto se tento způsob čištění nazývá též elektrolytickým

leštěním. Nepatrná koroze povrchu kovu je zcela pravidelná a nevytváří se žádné

mechanické napětí v materiálu. Hladký povrch po dekontaminaci se méné kontaminuje

a koroduje než před dekontaminací.

Je-li proud při elektrolytickém leštění příliš vysoký, rozkládá se voda •

v lázni na kyslík a vodík. V uzavřených prostorech hrozí tedy nebezpečí výbuchu

třaskavého plynu. Vodík vznikající na katodě může též způsobovat korozní praskání

pod napětím, zvláště v případě ušlechtilých ocelí a slitin. Je proto nutné, aby

byl chemickým způsobem vázán. Vhodné podmínky pro elektrolytické leštení je nutno

zjistit předem v každém jednotlivých případě.
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Nejčastějším elektrolytem při elektrolytickém leoténx kývá zpravidla Kyselina

fosforečná v koncentracích od 40 do 80% ob j. za vyšších teplot, např. 353 K. Lze

téz použít směs kyselin fosforečné a chromové při 353 K, za líčinného míchání. Byiy

též použity zásadité elektrolyty /92/. Po skončeném leštění se součástky opláchnou

vodou k odstranění kyselin, potom lihem a organickými rozpouštědly, aby byla od-

straněna voda a nakonec se vysuší.

Místnost či box, v němž se provádí elektrolytické leštění, musí mít odvod ra-

dioaktivních splašků k likvidaci a musí být opatřen filtračně ventilační sousta-

vou pro zachycování radioaktivních aerosolů a plynů, a též pro náležité odvětrává-

ní třaskavého plynu. Stoupne-li koncentrace železa v lázni nad 3,5% hm. nebo je-li

lázeň nebezpečně kontaminovaná, musí se alespoň částečně roztok vyměnit, aby kon-

centrace železa zůstala v rozmezí od 2,5 do 3,0% hm. /17/.

Kromě elektrolytického leštění byly vyvinuty speciální elektrochemické de-

kontaminační metody, které se používají zvláště v jaderných elektrárnách. Složení

elektrolytu u těchto speciálních metod se více blíži dekontaminacním roztokům.

Např. /93/s

1. 2,0 - 3,0% kys. štavelové; 2. 1,5 - 2,0% H 2SO 4 + 1,5 až 2,0% H 3PO 4; 3. HNO3 +

H2Cr04; 4. 20% H2

SO4 ^ k P o l o 5 u c h é metodě/.

Menší součástky se při dekontaminaci vkládají do košů z nerez drátů, které

se ponoří do elektrolytu. Koš tvoří katodu. K dekontaminaci přímých Useku potrubí

zevné i zevnitř lze použít pohyblivých elektrod.

Mokrý způsob lze užít k dekontaminaci členitých povrchů součástek, armatur,

čerpadel apod. Používá se též k dekontaminaci šrotu z kontaminovaných trubek par-

ních generátorů jaderných elektráren.

K dekontaminaci nástrojů byla navržena /94/ zajímavá elektrochemická metoda

za použití směsi zředěných kyselin solné a sírové. Metoda umožňuje regeneraci

cenných kontaminantů, především plutonia aj. transuranů. Kontaminanty z anouove

zapojených nástrojů se ukládají na katodě z nerez ocele. Po dekontaminaci se ná-

stroje vyjmou z elektrolytu, nahradí se uhlíkovou anodou a proběhne další elektro-

lýza, při níž se zbytek kontaminantů z roztoku uloží na katodě. Po vymizení akti-

vity z elektrolytu se oxidový film regenerovaných kontaminantů uvolní z katody

ultrazvukem.

K dekontaminaci větších rovinných ploch lze použít zařízení popsané v práci

/93/, která sestává z vnější pohyblivé katody opatřené tryskou smáčející pórovité

dielektrikum elektrolytem. Hustota proudu je 0,5 - 1 A.cm" a spotřeba elektroly-

tu 0,1 - 0,2 l.m . Jako zdroje stejnosměrného proudu lze ušít generátor pro oblou-

kové sváření.

Elektrochemickou metodu lze s výhodou použit k dekontaminaci těchto zařízení:

součástí hlavních cirkulačních čerpadel /HCC/ JE, součástí pohonu havarijních

a regulačních kazet reaktorů, vnějších povrchů pouzder vyhořelých kazet, kuželů

a sedel hlavních uzavíracích armatur cirkulačních větví okruhů JE, částí hlavního

potrubí okruhů JE, skříní HCČ, ocelových stěn nádrží pro výměnu paliva a vymíra-

cích nádrží, ocelových obložení stěn a jiných kovových povrchů, míst se zvýšenou

kontaminací zbylou po dekontaminaci chemickými metodami, tam, kde jde o regenera-

ci plutonia a jiných transuranů, molybdenových obalů užívaných při výrobě keramic-

kého jaderného paliva, apod.
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Po elektrochemické dekontaminaci má povrch kovu šedou barvu. Která je typická

pro neokysličený kov.

iJčinnost elektrochemické metody dekontaminace závisí na hustotě proudu, rovno-

měrnosti přikládání vnější katody k dekontaminovanému povrchu, na charakteru kon-

taminace a znečištění a na provozních podmínkách zařízení.

2.3.3 TLAKOVODNf METODY

Dekontaminace tlakovou vodou se provádí v uzavřených nádobách nebo boxech,

kde lze užít bud ručně ovládaných nebo rotačních trysek. Pokud se splašky kanali-

zují, lze užít prakticky pouze vody, ale i pak vyvstává problém s velkým objemem

kapalných radioaktivních odpadů. Je proto vhodné, když se dekontaminační kapalina

jímá a cirkuluje tak dlouho, pokud klesá kontaminace dekontaminované součástky,

což musí být průběžně kontrolováno. V tom případě lze užít nejen vody, ale též de-

kontaminačních roztoků různého složení, případně přídavku tuhých abraziv. Menší

dekontaminované předměty mohou být umístěny v koších. Po dekontaminaci roztoky

a suspenzemi se dekontaminované předměty opláchnou vodou. Splašky se zp-acují ja-

ko kapalné odpady a vzduch z boxů se odsává ventilátory přes filtračně ventilační

zařízení komínem do atmosféry.

K dekontaminaci různých nádob, komor parních generátorů apod. lze užít pří-

strojů na čištění mlékárenských nádob vodou o tlaku 8 - 1 0 MPa. Ke zvýšení účinnos-

ti lze přidat k horké demineralizované vodě bud kyselinu citrónovou nebo louh. Tím-

to způsobem lze docílit D = 50 - 100. Některé nástroje s rotačními tryskami pracu-

jí automaticky bez přítomnosti obsluhy. Takovým přístrojem je též sovětský "hydro-

monitor" popsaný v kapitole 2.1.1.3.

K dekontaminaci dopravních cisteren se užívají též rotační trysky ve spojení

s rotačními kartáči. Dnes se používají vysoce iíčinné tlakovodní metody s vysokým

tlakem do 140 MPa a s ultravysokým tlakem nad 140 MPa.

2.3.4 PAROEMULZNÍ A PAROVODNÍ METODY

Paroemulzní metoda byla rovněž popsána v kapitole 2.1.1.3, kde je též uveden

parní ejektor užívaný v SSSR při této metodě. Pára o tlaku o,8 - 1,2 MPa strhuje

s sebou dekontaminační kapalinu, kterou bývá dekontaminační roztok, případně roz-

pouštědlo.

K dekontaminaci paroemulzním způsobem byl použit roztok obsahující 2% hm. kys.

štavelové + 0,5% hm. sovětského saponátového neiontogenního přípravku OP-7 a 0,5%

hm. hexametafosforecnanu sodného. Plošná rychlost dekontaminace byla asi 1 m za

minutu.

Paroemulzní metodu lze použít při dekontaminaci vnitřních povrchů nádrží, ná-

drží pro výměnu a vymírání palivových kazet, podlah a stěn místností a boxů, vněj-

ších povrchů technologického zařízení, kovoobráběcích strojů, přístrojů, nářadí

a strojních součástí.

2.3.5 PĚNOVÉ METODY

umožňují dobré smáčení povrchů nádob a potrubí a přitom objem kapalných odpa-

dů zastává poměrně malý. Pěna se může vytvořit z roztoků obsahujících kromě komplex-

ních činidel, případně kyselin, či hexametafosfátu sodného, též speciální saponá-

tové pěnice, např. barbotáží parou nebo ve speciálních generátorech pěny.
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2.3.6 METODY ZA POUŽITÍ ROZPOUŠTĚDEL

Tento způsob se užívá na zamaštěné povrchy strojních částí. Vzhledem k náklad-

nosti rozpouštědel a malé energii nutné k jejich odpaření, použitá rozpouštědla

se regenerují mechanickou i sorpční filtrací a destilací. Nejpoužívanější odmašto-

vací rozpouštědla jsou tetrachloretylén a trichloretylén. Lze použít i jiná chlo-

rovaná rozpouštědla. Velkou nevýhodou těchto nehořlavých chlorovaných rozpouštědel

je však okolnost, ze se rozkládají za tvorby iontu Cl , který je v nukleární tech-

nologii krajně nežádoucí, vzhledem k tomu, že vyvolává interkrystalickou korozi

nerez oceli pod napětím. Proto mohou být používány jen tam, kde toto nebezpečí

nehrozí nebo nevadí, např. při dekontaminaci kovového šrotu. Petrolej a těžký ben-

zin by mohly být k odmaštování rovněž použity, jejich nevýhodou je však hořlavost.

2.3.7 BROUŠENÍ

Přenosnými bruskami, leštičkami, smirkovými kotouči, apod. lze obrousit a tím

dekontaminovat silně kontaminovaná místa, která nebylo možno dekontaminovat jinými

způsoby. Pokud se nepoužívá broušení za mokra, je nutno vždy zajistit odsávání

a likvidaci radioaktivních pilin, které odpadají.

Vysoce jemné broušení - honování se používá rovněž k dekontaminaci např. ka-

nystrů pro vysoce aktivní odpady. Sem patří též vibrační finišování rychlými vi-

bracemi pomocí keramických a kovových prášků, které se osvědčuje při dekontaminaci

rukavicových skříní, nářadí, nástrojů a plístrojů kontaminovaných plutoniem a jiný-

mi transurany, které se pak regenerují z odpadu.

Výhodou brusných metod je velmi malý objem obvykle jen tuhých radioaktivních

odpadů.

2.3.8 ABRAZIVNÍ METODY

otryskáváním /pískováním/ za sucha i za mokra /v kombinaci s chemickými meto-

dami/, se používají s výhodou k dekontaminaci různých strojních částí, dopravní

techniky všeho druhu, včetně aut a lodí; betonu, zdiva, dlažby apod. Abrazivum se

zpravidla sbírá a cirkuluje. Jako abraziva se užívají: písk>, karborundum, silikagel,

karbid bóru, B O,, sklo, kovové broky, aj. materiály. Kovová abraziva nešíří ra-

diaoktivitu prachem do okolí. Vtipné je použití ledu /obyčejného vodního/ a zvláš-

tě "suchého" ledu CO,. Led se vytváří ve speciálních mrazničkách, potom se rozdrtí

a přesévá, takže se jako abrazivum použije ledová drt v určitých mezích rozměrů.

"Suchý led" C0 2 má tu výhodu, že kontaminanty, které na něm ulpěly, zůstanou po

jeho odpaření ve velmi malém objemu a v tuhém stavu. Používá se též vakuového

abrazívniho otryskávání, prováděného se speciálním zvonem, na rovných dekontamino-

vaných površích. Abrazivum se vrhá na dekontaminovaný povrch stlačeným vzduchem.

Proto musí být zajištěno, aby se kontaminace nešířila do okolí. Existují též za-

řízení na vrhání abraziva odstředivou silou, kde toto nebezpečí je podstatně zmen-

šeno. Jinak se přidává abrazivum do vysokotlaké vody, o čemž byla zmínka v kapito-

le 2.3.4. B 2O 3 byl použit k dekontaminaci vstupní a výstupní komory tělesového

parního generátoru jaderné elektrárny. Zbytky B 2O 3, které přejdou dekontaminací

do chladivá nevadí, nebofc látky obsahující bór se do chladivá, přidávají.
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2.3.9 METODA TAVENÝCH SOLÍ

byla vyvinuta rovněž za účelem minimalizace objemů radioaktivních odpadů. So-

li se nanášejí na dekontaminovanou plochu plamenem/ jak je to popsáno v kapitole

1.6.2.1.4. Touto metodou lze dekontaminovat kovové strojní části, nářadí a předmě-

ty snášející vysoké teploty.

2.3.10 METODA TERMÄLNÉ EROZNÍ

zvláště na použití laseru, je zatím ve vývoji. Působením koherentního infra-

červeného záření se odpaří vrchní kontaminovaná vrstva kovu nebo betonu. Odpařený

materiál musí být zachycen vhodným filtračně-ventilačním zařízením. Laserová de-

kontaminace umožní snadné dálkové ovládání procesu dekontaminace i v prostorech

silného radiačního pole /95/.

2.3.11 METODA PŘETAVOVANÍ

umožňuje dekontaminaci materiálů, které by se jinak musely likvidovat. Např.

kontaminované olověné cihly a jiné součásti olověného stínění, olověné potrubí

pro odpadní vody v laboratořích apod. Tyto materiály lze dekontaminovat téz do

jisté míry abrazí. Často je však výhodnejší je přetavit.

Olovo se roztaví ve velkém kelímku v množství několika set kg elektricky. Po-

tom se k němu přidají některé struskotvorné kysličníky o vysoké teplotě tání,

např. směs 30% hm. A1.0, + 30% hm. SiO, + 40% hm. CaO a vše se ponechá 20 minut

stát. Struska, v níž jsou téměř všechny radioaktivní látky, se s povrchu taveniny

odstraní lžící a likviduje se jako tuhý radioaktivní odpad. Dolním ventilem v ta-

vicím kelímku vytéká dekontaminované olovo, z něhož se odlévají housky. Při tomto

postupu činí ztráty olova asi 2%. Pracovní teplota při tavení je asi 673 K. Proto-

že atmosféra nad kelímkem může být v některých případech kontaminována, je nutno

ji odsávat a prohánět filtračně ventilačním zařízením s "absolutním" filtrem. Tak-

to dekontaminované olovo už prakticky neohrožuje osoby, které s ním zacházejí běž-

ným způsobem. Nehodí se však k výrobě stínění krytů pro přesné měření aktivity

a pro podobná zařízení.

2.3.12 METODA LEPICÍCH FÓLIÍ

Tato metoda se hodí k dekontaminaci omezených a ne příliš členitých ploch,

jako jsou zařízení laboratoří, nářadí, součástek z plastických hmot apod. Získává-

me malý ^jprn tuhých radioaktivních odpadů, který lze ještě zmenšit spálením fólie

ve spalovn-' h radioaktivních odpadů.

2.3.13 METODA SNÍMATEĽNÝCH NATĚRO A GELO

Laboratorní zařízení, povrchy horkých komor, sudů a kanystrů pro dopravu vyho-

řelého paliva je výhodné pokrýt před kontaminací filmem snímatelných nátěrů. Tyto

nátěry jsou zhotoveny na základě latexů, polyvinylchloridu a polyvinylacetátové

emulze. Sudy na přepravu paliva byly pokrývány nátěrem z polyakrylových, polyetylé-

nových a polypropylénových pryskyřic nerozpustných ve vodě a buá rozpustných ve

zvláštních rozpouštědlech, jako acetonu, toluenu, xylenu apod. nebo tavitelných

za horka.

Nátěry se nanášejí na povrchy štětcem či sprejem. K nanášení stříkáním je nut-

ný přístroj k přípravě nátěrové hmoty a tlaková nádoba s rozprašovačem.

Podobně je tomu s ochrannými gely, které se snadněji odstraňují, někdy i pou-

hou vodou, zároveň s kontaminanty.
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2. 3. i-; MKTuOY ZA POUŽITÍ PAST

Tyto postupy byly vyvinuty především za účelem zmenšení objemu radioaktivních

odpadů a jejich získání přímo v tuhé formě. Pasty obsahují jako účinná dekontami-

nační činidla komplexní sloučeniny, kyseliny, saponáty apod., a kromě toho inertní

plnidla: TiO2, BaSO4, A1 2O 3, polyetylén apod., a jsou popsány v kapitole 1.6.2.1.5.

2.3.15 METODY PNEUMATICKÉ

Pneumatické postupy jsou založeny na vysávání /připadne též profukování, kte-

ré se však užívají zřídka/. K vysávání se používá výkonných ventilátorů opatře-

ných vysoce účinnými usazováky, cyklony a "absolutními" filtry. Sací trubice býva-

jí umístěny v rukavicových skříních, v nichž se provádí dekontaminace vysáváním

ručně.

Pneumatická metoda může být doplněna pro zvýšení účinnosti použitím ultra-

zvuku za sucha. Takto se dekontaminují stěny suchých nádob a potrubí, potrubí

okruhů plynem chlazených reaktorů, a též oděvy.
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2.4 DEKONTAMINACE BUDOV A LABORATOŘÍ

2.4.1 DEKONTAMINACE BUDOV A PRACOVIŠŤ

Cíle dekontaminace budov mohou být např.:

- usnadnit demolici budovy

- umožnit pokračování práce v budově

- umožnit předání budovy k využití pro jiné účely než byla dosud užívána.

Pro každý Cičel budou voleny jiné požadavky na stupeň dekontaminace, bude

postupováno podle rozdílných časových rozvrhů práce a adekvátně k požadovaným cí-

lům budou voleny rozdílné metody a prostředky dekontaminace.

Při dekontaminaci budov /zejména při demolici/ se často vytváří značné množ-

ství a různé druhy radioaktivních odpadů zpravidla o vysoké aktivitě. Dekontamina-

ci ztěžuje složitá struktura stavby. Vznikají, zejména při demolici, prašné odpady,

které mohou způsobovat druhotné zamoření. Proto bude v některých případech vhodné

nejprve pomocí roztoků organických látek vytvářejících film, fixovat kontaminant

na příslušných površích a potom provést demolici, otloukání omítek, demontáž apod.

Prvním krokem při dekontaminaci budov je měření stupně kontaminace /povrchové,

ale někdy také indukované aktivity/ po jednotlivých částech, podlažích, místnos-

tech. Současně musí být změřeny dávkové příkony jednotlivých, zejména větších stroj-

ních zařízení, částí technologického celku. Je důležité, aby v těch případech, kdy

není známo radionuklidové složení kontaininantu, byla provedena gama-spektrometrická

či radiochemická analýza, k volbě efektivních postupů dekontaminace a vhodného slo-

žení dekontaminačních roztoků. Bude také nutné ověřit hloubku průniku kontaminantu

pod povrch. To umožní rozhodování o Účelnosti a ceně dekontaminace.

Důležité je také ověření míry fixace /pevnosti vazby/ kontaminantu na jednotli-

vé povrchy v budově, roztřídění na povrchy se slabě a silně vázaným kontaminantem a

také na povrchy kontaminované za sucha či za mokra.

Takto zpracovaný přehled dává obraz o reálné situaci kontaminace budovy

/objektu/ jako celku i jednotlivých jeho částí. Možný způsob hodnocení jednotlivých

míst budovy podle vybraných kritérií je uveden v tab. 21.

2.4.1.1 Obecné zásady uplatňované při dekontaminaci budov

Na základě dosavadních zkušeností lze formulovat některé obecné požadavky

uplatňované při dekontaminaci budov /objektů/ a pracovišť::

- je třeba ujasnit si cíl dekontaminace

- provést zmapování jednotlivých částí budovy /objektu/ podle zadaných kritérií

- zhodnotit stav objektu a jeho návaznost na další objekty
- vypracovat ekonomický rozbor dekontaminace

- zpracovat harmonogram prací, resp. úplný plán dekontaminačních prací.
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Tab. 21 Možná kriteria k rozdělení jednotlivých míst /ploch/ budovy

před provedením dekontaminace

Kriterium

Plošná aktivita

/dávkový příkon/

Pevnost vazby

kontaminantu

s povrchem

Hloubka průniku

kontaminantu

Typ kontami-

nace

Toxicita

převláda j ících

radionuklidů

'Místa /plochy/

nekontami-

nováná

kontaminovaná

slabě

se slabou

vazbou

s povrchovou

kontaminací

středně silně

se silnou

varbou

s kontaminací

do hlubších vrstev

kontaminovaná

za sucha za mokra

kontaminovaná

mírně středně vysoce

toxickými radionuklidy

Některé poznatky z dekontaminace budov:

- při dekontaminaci vzniká značný objem odpadů, je proto výhodné měřit stupeň

kontaminace odpadů, ihned je třídit tak, aby podíl těch, které musí být dále

zpracovávány /upravovány/ a uloženy jako RAO, byl minimální

- postupujeme vždy od střechy dolů, uvnitř místnosti od stropu dolů

- v budově se demontují a přemístí všechna zařízení, stroje, inventář, který není

kontaminován nad nejvýše přípustnou mez nebo bude dekontaminován jinde /např.

v dekontaminačních uzlech/ a jsou z budovy přemístěny

- postřik povrchů vodou sice snižuje možnost kontaminace osob prachem, ale současně

může vést k průniku kontaminantu do hlubších vrstev a ke vzniku jiných, pevnějších

vazeb kontaminantu s materiály

- v některých případech je vhodnější izolace kontaminovaného povrchu překrytím

/např. další povrchovou vrstvou betonu, dlaždiček, obkládaček apod./, a to zejmé-

na tehdy, je-li povrch kontaminován zářiči beta či měkkými zářiči gama

- při dekontaminaci silně toxických radionuklidů, např. Pu, je nutno řešit zvlášt

bezpečnou ochranu osob, provádět často střídání osob a kontrolovat stupeň konta-

minace ochranných prostředků /nejlépe skafandrů/, sledovat neporušenost - herme-

tičnost ochranných plastikátových obleků /skafandrů/

- je-li prováděna dekontaminace za vysokých teplot vzduchu, je vhodné, či nutné
chladit povrch ochranných oděvů zkrápěním vodou a sledovat zdravotní stav pracov-
níků, aby nedošlo k přehřátí organismu

- naopak v zimním období je třeba zabezpečit ohřev dekontaminačních roztoků, zabrá-

nit zamrzání přívodu čisté vody a odpadních vod, zajistit udržení optimálni tě-

lesné teploty pracovníků dekontaminace apod.

2.4.1.2 Pracovní postupy dekontaminace

Jak bylo v předchozí'části zdůrazněno, rozhodujícím pro volbu pracovního postu-
pu je cíl dekontaminace. Podle toho jsou např. použity:
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a/ rozrušení objektu /budovy/ destrukcí trhavinami s r.islt.inýni odvoze:., a uložením

sutin podle stupně kontaminace, je-li objekt určen k Honolicl

b/ úplná demontáž technologického zařízeni n jeho přeprava ;io dekontarniníičníhu

střediska k provedení dekontaminace /někdy s předchozí dekontaminací "m sita"/,

s následující dekontaminací všech pracovních ploch a jt-jich příprava ke zpětné

montáži v těch případech, kdy bude budova i nadrfjc- v;ua ívár.a k témuž dčelu.

V jiném případě může být dekontaminace provedena \.c částech na místí, bez úplné

demontáže technologického zařízení

c/ úplná likvidace veškerého vybavení budovy a jeho třídicí podle stupně Kontami-

nace, stavu opotřebení a využitelnosti apod. , s následující uakontamiríac i k do-

sažení požadovaného odstranění kontaminace na mez odpovídající požadavkům pro

další využití budovy při jejím předání k jiným, :I«L* sLávají rí:", úL-slům.

Hlavní metodou bude narušení povrchů a jejich odstraňování vhednýpi.i r-iecha-

nismy z podkladních /nosných/ materiálů ,'r.rxy_t. otloukání omítek, rezruso-. j;:i po-

vrchů - podlah sbíječkami, vibrátory apod./.

Další okruh metod zahrnuje oplachy povrchů bud samotnou tlakovou vodou nebo

lépe dekontaminačními roztoky, jejichž složení je závislé na složení kontaminantĽ,

znečištění povrchu, charakteru povrchu apod. Dekontaminace roztoky se současným

použitím kartáčů, štětek, rýžáků apod. je mnoheir. účinnější než prostý postřik

/oplach/.

V některých případech bude vhodné použít organických rozpouštědel či prostřed-

ků k odstraňování nátěrů s následnou dekontaminací roztokem vhodného složení.

Ke zvlhčovaní stěn, betonových podlah apod., při jejich rozrušování a naklá-

dání sutin se používá buä jen voda nebo směs vody s glycerinem v poměru objemů

1:1.

Při dekontaminaci hladkých ploch kontaminovaných za sucha se osvědčil posyp

povrchu a následné smetení směsi tohoto typu:

- 0,5% hm. mycí prostředek /UNI, Sapon aj./

- 0,5% hm. hexametafosforeSnan sodný techn.

- 0,5% hm. Syntron B

- 0,3% až 1% hm. Lovosa /karboxylmetylceluloza/

- ad 100% hm. jemné dřevěné piliny.

Směs se promísí a ovlhčí etylénglykolem jen do té míry, aby zůstala sypká.

Osvědčenými dekontaminačními roztoky jsou vodné roztoky obsahující 0,3 až

0,5% hm. mycích prostředků; 0,05 až 0,1% hm. komplexotvorných látek, někdy též

s přídavkem 0,1 až 0,3% hm. kyseliny štavelové nebo citrónové.

Z technických prostředků jsou k dekontaminaci budov nejčastěji používány:

vysokotlaká čerpadla, hydromonitory, ARS-12 M, TZ-74, rozstřikovače všech typů.

Ke zvýšení dekontaminační účinnosti je vhodné kombinovat oplachy, postřiky s me-

chanickým působením kartáčů, štětek apod.

2.4.2 DEKONTAMINACE LABORATOŘÍ

Převládající typ povrchu laboratoře je dán její kategorií. Laboratoře vyšších

kategorií usnadňují proces dekontaminace /bezspárové podlahy, hladké stěny, obkla-

dy, odtahy aj./. Hlavní pracovní plochy, podlahy a stěny by měly být vyrobeny z má-

lo kontaminovatelných a snadno dekontaminovatelných látek.
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Přehled používaných metod a složení dekontaminaäních roztoků pro jednotlivé

druhy povrchů uvádí tab. 22 /96/.

2.4.3 OSTRAŇOVÁNÍ TRITIA Z LABORATOŘÍ A PRACOVIŠŤ

Tritium, "supertěžký vodík", jH = T, je čistým zářičem beta o malé energii

2,98 fJ /18,6 keV/, s poločasem rozpadu 12,26 roků. Vzhledem k malé energii částic

beta je obtížná jeho detekce, a to nejen proto, že je k tomu potřebný kapalinový

scintilační detektor, nebo£ běžné počítací trubice beta se k tomuto účelu nehodí,

ale především proto, že stačí, aby při kontaminaci proniklo tritium do nepatrné

hloubky pod povrch kontaminovaného předmětu a už je nezjistitelné, vzhledem k do-

konalé absorpci částic beta i v nepatrné vrstvě látky. Kontrola kontaminace a de-

kontaminace povrchů tuhých předmětů v běžné laboratorní praxi je tedy problematic-

ká. Tritium nás prakticky neohrožuje vnějším ozařováním. Při proniknutí do organis-

mu je však nebezpečné. Nahrazuje lehký vodík ve vodě a ve vodíkatých organických

látkách, které tvoří většinu živé hmoty organismu. Biologický poločas tritia

v organismu člověka je 8 - 10 dnů pro naprostou většinu tritia proniklého do orga-

nismu, avšak několik promile tohoto tritia se váže dlouhodobě a vylučuje se z orga-

nismu s poločasem 250 až 300 dnů.

V jaderných reaktorech vzniká tritium postupnou interakcí neutronů nejprve

s lehkým vodíkem za vzniku deuteria, které následnou reakcí s neutronem vede ke

tvorbě tritia:

} H + £n *• 2 H / 2.4/

\n + £n ln /2.5/

Dalším zdrojem tritia je reakce neutronů s lithiem obsaženým např. v chladi-

vú:

3LÍ + *n *• |H + 2 H e /2.6/

Kromě toho může tritium také vznikat jedním ze dvou typů trojného štěpení
235

jader g 2

u' P^* k t e r é m vznikají dva odštěpky s relativní hmotností kolem 100 a
lehké nabité částice: 1H, 2H, 3H, He, 8He, 7Li aj. Pravděpodobnost reakce vedoucí

ke vzniku atomu tritia při trojném štěpení U pomalými neutrony v reaktoru dosa-

huje asi 10 a převyšuje o 1 až několik řádů pravděpodobnost vzniku jiných lehkých

nabitých částic /158/.

Tritium zaměňuje protium případně deuterium v molekulách plynného vodíku za

vzniku molekul převážně HT a v mnohem menší míře T,. Tato výměna probíhá /97/ asi

28x rychleji než-li výirěna tritia za protium ve vodě na molekuly HTO a částečně též

na T 20. Podobně je tomu i s výměnou vodíkových izotopů i u jiných vodíkatých slou-

čenin. Látky, které obsahují určitý /zpravidla malý/ podíl tritia, nazýváme tritio-

vanými látkami.

Byla zkonstruována řada zařízení k zachycování tritia z ovzduší laboratoří

/98, 99/. Taková zařízení zpravidla prohánějí vzduch v laboratořích, obsahující až

37 MBq /lmci/ T na m , nejdříve aerosolovým filtrem, potom spalovací zónou s kata-

lyzátorem, kde se spaluje tritiovaný vodík na tritiovanou vodu a nakonec absorpční-

mi výměnnými a vysoušecími filtry. Katalyzátorem ke spalování může být CuO, kovové
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Tab. 22 Metody dekontaminace a složení dekontaminacních roztoků pro povrchy laboratoří

Povrch

Podlahoviny
/PVC, gumo-
vit, zino-
lit/

Metoda

1. Suchá metoda
da dekonta-
minace

- meteni pod-
lah ovlhče-
nými pilina-
mi

2. Mokré metody:
a/ čištění /my-

tí/ podlah
mycími /čis-
ticími pro-
středky/

b/ roztoky spe-
ciálního slo-
žení

Princip, postup

Směs jemně mletých pilin
/s dalšími komponentami/
ovlhčených etylénglykolem
se mete po celé ploše

a/ Současná očista podla-
hovin od mechanických
nečistot, pigmentové
špíny a kontaminantu
nanášením průmyslově
vyráběných přípravků
a následným leštěním

b/ Omývání roztoky spe-
ciálního složení za
současného mechanic-
kého působení kartá-
či atd.

Technické
prostředky

Zpravidla ručně,
pomocí jemných
rýžových koštat,
vlasových smetá-
ků i mechanických
zametačů

Leštiče podlah
nebo vysavače
s lešticími ko-
touči

Průmyslové čis-
tiče podlah,
hadry, kartáče,
aj.

Složení dekont.
roztoků

Možné složení
je uvedeno
v kap. 2.4.1.2

Průmyslově vyrá-
běné čisticí
prostředky typu
RAYONIT 50,
MIO-85, REAL,
DEKONT

a/
-0,5% kys.citró-

nová
-0,5% ALFA /resp.

JAR/
b/
-0,05% kys.citró-

nov á
-0,05% kys.ščave-

lová
-0,2% ZENIT /r.

ALFA/

-0,1% Komplexon 3
-0,2% ZENIT

RAYONIT ředěný
1:11 vodou

Hodnocení

Účinná metoda po-
užitelná pro povrchy
kontaminované za su-
cha a jako první
operace před dekonta-
minací podlah roztoky

Účinnost závisí na
stupni opotřebení a
znečištění podlaho-
viny a také na způ-
sobu jejího ošetřo-
vání během používání



Pokrač. tab.

Laky
/všech typů/

y, e on
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Desorpční

Rozpouštěcí

Mechanická

Otírání, ev.
oplachy po-
vrchů /pří-
padně u ma-
lých předmětů
ponoření/ de-
kontaminačními
roztoky

Oplach /postřik/ povrchů,
nebo stírání tampony na-
vlhčenými v dekontaminač-
ních roztocích vhodného
složení /u malých před-
mětů vložením do dekon-
taminačních roztoků/

Rozpouštění laku v orga-
nických rozpouštědlech
nebo odstranění laku
odstraňovačem laku na
bázi organických roz-
pouštědel, nebo rozto-
kem hydroxidu drasel-
ného /KOH/
Opalování laku, nebo
jeho odstranění obru-
sovaním, pískováním
apod.

Na tyto povrchy, chemic-
ky velmi rezistentní, je
možno působit silně kyse-
lými d?kontaminačními
roztoky i po dlouhou dobu
a to jak oplachováním za
použiti štětek, kartáčů.
Lak použitím namočených
tamponů, hadrů apod. Malé
předměty se ponořují do
roztoků asi na dobu 1 h

Rozstřikovače
ruční a mecha-
nické, případně
ultrazvukové
čističky. Po-
jízdné odmořova-
cí rámy POR aj.

Štětce, kartáče,
štětky, rozpra-
šovače, roz-
střikovače

Speciální lampy
nebo pneumatické
pískovače

Ruční postřikova-
če, ultrazvukové
pračky např. UC 4
M 50 aj

Vodné roztoky:
a/
-1% kys.citróno-

vá
-0,5% kys.štave-

lová
b/
-0,2% sapon
-0,1% Komplexon 3
-0,1% HMFNa

Rozpouštědla-ře-
didla S-6000,
0-6000, aceton.
butyloctan aj.
Z vodných rozto-
ků pak 10% roz-
tok KOH

-

Nejčastěji jsou
používány rozto-
ky o složení:
a/
-3% HN0-, /ev.HCl/
b/ 3

-1% kys.štavelová
/ev.citrónová/

c/
-3% HPO
-0,1% HMFNa

-0,1% Komplexon 3

-0,05% saponát li-
bovolného typu

Metoda má nejširší
použití. Účinnost
závisí na kvalitě
laku.

Účinná, avšak prac-
ná metoda. Nebezpe-
čí otrav, explozí a
požárů, jakož i po-
škození nechráněných
částí těla,

Metoda je náročná na
techniku a vyžaduje
práci ve zvláštních
boxech s vysokým
stupněm ochrany osob
/boxy, štíty, brýle,
rukavice a vzducho-
technika/

Při malé spotřebě de-
kontaminačních rozto-
ků je dosahováno vy-
soké účinnosti



uK> Pokrač. tab.

Dřevo
nelakované

Přístroje
a zařízení
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Při dekontaminaci
na suché cestě se
používá metody
odstraněni zamo-
řené vrstvy, na
mokré cestě pak
otírání /omývá-
ní/ povrchu de-
kontamlnačními
roztoky

Otírání povrchu
suchými/ polo-
suchými / nebo
ovlhcenými tam-
pony /hadry/
v dekontaminač-
ních roztocích,
případně jen
v organických
rozpouštědlech

Na suché cestě je použí-
váno k odstranění konta-
minované vrstvy obrušová-
ní /skelným, ev. smirko-
vým plátnem/, broušení
brusnými kotouči, raš-
plování, hoblování aj.
Při mokrém způsobu se
dekontaminuje povrch
oplachy /omýváním, otí-
ráním/ dekont. roztoky
za současného působení
kartáčů, rýžákú apod.
Nakonec se provede dů-
kladný oplach vodou

V první fázi se dekon-
taminovaná plocha zbaví
tuku vytřením do sucha.
Potom se tampony /had-
ry/ navlhčenými v orga-
nických rozpouštědlech
odstraní zbytky tuku,
vosků apod. Načež se
povrchy otírají, pří-
padně oplachují, de-
jcontaminaSními rozto-
ky a nakonec se oplách-
nou vodou, resp. vytřou
do sucha a případně
opět nakonzervují.

Brusky, brousicí
a leštiči stroje.
hoblovky aj.

_

a/
-0,1% saponát
-0,1% syntron B
b/
-0,3% mýdlo
-0,1% HMFNa

Možné složení
roztoků:
a/
trichloretyléno-
vý roztok 0,5%
benzinového mýdla
a 0,5% saponátu
libovolného typu

Wvodný roztok
-1,5% citranu

amonného
-1% kys.štavelové
-0,5% saponátu
c/
emulze vytvořená
rozpuštěním 5%
saponátu v aceto-
nu a smísením
v poměru 1:1 a
vodou

Použití mokrých me-
tod je téměř nedčin-
né, resp. zbytečné.
Často vede spíše
k průniku kontaminan-
tu do hlubších vrstev
dřeva.
Suché metody jsou
pracné a mohou přivo-
dit kontaminaci pra-
covního prostředí a
osob.

Účinnost závisí na
dokonalosti odmaště-
ní dekontaminovaného
povrchu. Rozpouštěd-
lo nutno volit podle
druhu povrchové úpra-
vy přístroje.



Pokrač. tab.

Barevné ko-
vy /mosaz,
pakfong,
hliník aj./
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Metoda je obdob-
ná jako bylo
uvedeno pro pří-
stroje a zaříze-
ní. Roztoky musí
vždy obsahovat
inhibitory ko-
roze, aby se
zabránilo ná-
slednému po-
škození povr-
chů.

Postup je shodný s po-
stupem pro přístroje
a zařízení

_ Pro mosaz a pak-
fong:
-2 až 5% Komple-

xon 3
-0,5% hydrazin-

hydrát
-0,1% až 0,2%

amoniak
Pro hliník:
-1% kys.citrónová
-1 až 2% Komple-

xon 3

_



katalyzátory, včetně Pt na nosiči, hlavně AI 0 . Jako sorbenty vhodné k iontové vý-

měně tritia za protium byly zkoumány různé horniny, jako pískovec, granodiorit,

lupek, montmoriloni1-, illinit, kaolinit, krysolit a klinoptilolit. Tritiovaná vod-

ní pára procházející vrstvou kinoptilolitu rychlostí menší než 10 mm.s , se de-

kontaminuje tak, že účinnost tohoto procesu není prakticky ovlivňována vlhkostí

páry. Jednou adsorbovaná tritiovaná voda se téžko desorbuje /100/. Jako vysoušeči

sorbenty jsou nejvýhodnější molekulová síta a zeolity.

Rukavicové skříně pro práci s tritiovanými látkami musí mít jako obvykle

uvnitř podtlak a rukavice musí být zhotoveny ze speciálního polymeru, málo pro-

pustného pro tritium. Obyčejné pryžové rukavice nechrání ruce před značnou konta-

minací. Vakuový odtah rukovicové skříně musí mít podobnou soustavu čištění, jako

je uvedeno výše /101/.

Tritium z plynného tritiovaného vodíku z plynné nebo vodní fáze může být se-

parováno difúzí přes membránu z paladiové slitiny s 25% stříbra, se separačním

faktorem 2,05. Použije-li se jednoduché paladiové bipolární membrány při elektro-

lýze, lze dosáhnout pro rozdělení tritia od protia separacní faktor 6 - 1 1 /102/.

Nehledě k nepatrnému výtěžku trojného štěpení uranu i reakce neutronů s leh-

čími izotopy vodíku a lithia, při provozu reaktoru W E E se produkuje na 1 MV výko-

nu denně 1,5-2 TBq /40 - 44 Ci/ tritia. 1 Mg /tuna/ ozářeného a využitého jader-

ného paliva obsahuje průměrně asi 10 TBg /25O Ci/ a maximálně 26 TBq /700 Ci/ tri-

tia /40/. Přesto se zatím nikde na světě nezachycovalo tritium uvolňované při pro-

vozu jaderných reaktorů a při zpracování jaderného paliva. V tomto směru se prová-

dí v řadě zemí intenzivní výzkum. Sledují se cesty, jimiž uniká tritium z reakto-

ru do životního prostředí a vyvíjejí se metody jeho zachycování. I když v principu

jsou známy účinné způsoby zachycování tritia/ pro technologické problémy nedošlo

zatím k jejich realizaci.

V jaderných elektrárnách, jejichž reaktory pracují s pomalými neutrony,a jejichž

palivo je chráněno obalem ze slitiny Zr, které účinně pohlcuje tritium/ tri-

tium neproniká podstatně z paliva do primárního okruhu/ ale koncentruje se na

povrchu paliva a na vnitřní straně Zr obalů. Přesto malá část tritia proniká. Kro-

mě toho se tritium tvoří i účinkem neutronů na chladivo. Při nemožnosti zachytit

tritium vhodnými technologickými postupy použitelnými v praxi zůstává zatím jedi-

nou přijatelnou alternativou vypouštět je řízeně do životního prostředí. Podmínky

vypouštění se stanovují metodou optimalizace ochrany před zářením, tj. tritium se

vypouští takovým způsobem, aby dávky obyvatelům vypouštěním způsobené byly tak

nízké, jak lze rozumně dosáhnout s uvážením hospodářských a společenských hledisek.

Podstatně lepší situace je u JE s rychlými sodíkovými reaktory. Zde jsou oba-

ly paliva z nerez oceli, které propouštějí více než 99% tritia do sodíku, odkud je

účinně odstraňováno chladnými jímkami v malém objemu a v tuhém izolovaném stavu

procesem izotopního spolusrážení s hydridem sodíku. Iontová výměna v chladné jímce

by k účinnému odstraňování tritia nestačila /103/. Tritium podobně jako ostatní

izotopy vodíku může za vyšších teplot difundovat přes stěny zařízení do okolí,

které se tím kontaminuje. Oxidový film na konstrukčních ocelích a slitinách může

snížit rychlosti průniku tritia ze zařízení do o..olí o 2 až 3 dekadické řády.

Rychlost průniku tritia však závisí též na tlaku /104/. K zabránění průniku tritia

do životního prostředí bylo navrženo /105/ plátování vnitřních stěn všech tří

okruhů jaderné elektrárny s rychlým sodíkovým reaktorem /viz schema na obr. 11/

včetně mezivýměníku a Pfi slitinou Zr-Ti-Ni.
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při zpracování jaderného paliva z pomalých reaktorů, včetně WER, se palivové

články otevřou a rozřežou na časti a palivo se rozpustí v roztoku HNO,. V zirkonio-

vých obalech zůstane jen asi 10% aktivity tritia, zbytek přechází do roztoku. Při

extrakci zůstává tritium ve vodné fázi a zůstane i v rafinátu. Při odpařování ra-

finátů a regeneraci HNO3 se může tritium koncentrovat v HNO3 vrácené zpět do proce-

su a v kondenzátu, který se rovněž znovu využívá. Tak probíhá recikulace tritia,

ale též jeho rozptylování v celém technologickém procesu.

Tritium lze též odstraňovat z procesu regenerace ukládáním vysoce radioaktiv-

ního rafinátu z prvního cyklu extrakce, v němž je též obsaženo, v podzemních úlo-

žištích. Pokud se omezí přívod čerstvé vody do extrakce, lze zkoncentrovat tímto

způsobem až 90% tritia obsaženého v ozářeném palivu /40/.

Kardinální způsob, jak řešit odstraňování tritia při zpracování využitého pa-

liva z pomalých reaktorů, včetně WER, je předběžná oxidace jaderného paliva s od-

plynením před jeho rozpuštěním v HN03. Použití tohoto způsobu u paliva využitého

v rychlých reaktorech není nutné, nebof v něm zůstává méně než 1% celkového množ-

ství tritia. Využité palivové články z pomalých reaktorů se po otevření a rozře-

zání praží ve speciálních rotačních pecích v kyslíkové atmosféře při teplotách

723-1023 K po dobu 4 - 1 2 hodin. Přitom se mění U0_ na U,0„ podle reakce:
ti J O

3 U0 2 + 0 2 * U 30 s /Z. 7/

Tím se též mění krystalická struktura paliva a probíhá jeho odplynení od radionukli-

dů Kr, Xe, aj. těkavých štěpných produktů a též od tritia ve formě tritiované

vody. Přítomnost vodní páry v kyslíkové atmosféře zvyšuje rychlost a úplnost vy-

loučení tritia následkem izotopní výměny:

HTO s + H 20 G *• HTO G + HjO g /2, 8/

kde S značí "na povrchu tuhé fáze"

G v plynu.

Protože H,0 je v plynu velký nadbytek, rovnováha reakce je posunuta značně

doprava.

Odpadní plyny se vedou do vysoušečů s náplní molekulových sít či zeolitů.

Během 4 hodinové oxidace při 723-1023 K bylo odstraněno z palivových článků

asi 90 - 99% T. Při 12ti hodinové oxidaci a teplotě 1023 K bylo z paliva odstraně-

no 96 - 99% T /40/. Tento proces je znám už několik let, avšak pro technologické

obtíže nebyl ještě ve výrobě realizován.

2.5 DEKONTAMINACE TERÉNU A KOMUNIKACÍ

Terén zamořený radioaktivními látkami je pro osoby v něm přebývající značným

nebezpečím. Je to způsobeno tím, že terén bývá zpravidla více kontaminován než

předměty a objekty na něm umístěné, že emitované záření působí na osoby ze značných

vzdáleností /obzvláště, tvoří-li kontaminant převážně zářiče gama/. Se při pobytu

a činnosti v terénu může docházet ke zviřování radioaktivních částečuk do vzduchu

což vede k povrchové i vnitřní kontaminaci osob radioaktivními látkami.
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Dekontaminace terénu představuje vážný, technicky i ekonomicky náročný prob-

lém. Ne všdy bude možno počítat s tak rychlým poklesem úrovní dávkových příkonů,

aby nemusela být dekontaminace prováděna. Na druhé straně by se dekontaminace te-

rénu prováděla pouze v naléhavých, spíše výjimečných případech.

Radioaktivní látky, které vypadly na terén z exhalátů při provozu jaderných

zařízení nebo z oblaků po výbuších jaderných zbraní, zejména po pozemních a pod-

zemních dderech, kontaminují povrch terénu a komunikací zpravidla nerovnoměrně.

Je to způsobeno především rozdílnými vlastnostmi povrchů různých míst terénu a po-

rostů terénu. Stupeň kontaminace terénu a komunikací je dán také vlastnostmi kor.ta-

minantu, především velikostí částic, vzdáleností od centra zdroje kontaminace, po-

větrnostními podmínkami, reliéfem terénu apod.

Osud radioaktivních látek, způsobujících kontaminaci terénu, je zá\'islý na

jejich fyzikálně chemických vlastnostech, na charakteru půdy a jejího porostu, na

srážkové činnosti, atp. Tak např. část produktů jaderných výbuchů postupně proniká

do hlubších vrstev půdy, přičemž přibližně za 5 let dosáhne hloubky nepřevyšující

2,5 cm /32/.

Při ohodnocení ploch terénu, které musí být z hlediska bezpečnosti lidí dekon-

taminovány, se vychází ze vztahu nezi požadovaným dekontaminačním faktorom D a po-

loměrem kruhu r. Graficko-analytickou metodou /32/ byla pro nekonečné velkou rovi-

nu nalezena tato závislost:

r /m/ 20

3

40

e
6 0

8

80

14

1 0 0

2 0

Tak např, jestliže je požadavek snížit nebezpečí z ozáření ve středu kruhu 20x, tj.

pro d « 20, potom musí být provedena dekontaminace kruhové plochy o poloměru

r » 100 m.

Pozn.: D F je v daném případě definován jako snížení nebezpečí ozáření osob, vy-

jádřené poloměrem:

D F - §- n, 9/

kde D, D„ - jsou absorbované dávky ionizujícího záření osobami před a po provedení

dekontaminace při stejné geometrii ozařování, přičemž do vztahu /2, 9/ je možné

dosadit plošné aktivity povrchu půdy nebo také dávkové příkony před a po dekonta-

minaci.

Dávka, kterou nechráněné /bez stínění/ osoby obdrží při pobytu v radioaktivně

zamořeném terénu, závisí nejenom na velikosti kontaminované plochy a na vzdálenos-

ti od zdroje záření, ale také na jeho geometrii /tvaru//32/.

2.5.1 ZPŮSOBY DEKONTAMINACE TERÉNU

Základní způsoby dekontaminace terénu jsou:

1. Odstranění kontaminované povrchové vrstvy

2. Překrytí kontaminovaného povrchu

3. Silné provlhčení půdy

4. Jiné
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2.5.1.1 Odstranění kontaminované povrchové vrstvy

Je to nejčastější a nejobvyklejší způsob. Odstraňuje se vrstva půdy o tloušt-

ce asi 3 až 5 cm nebo sněhu /udusaného 6 - 10 cm a kyprého 20 - 25 cm/. O možnos-

tech rozhoduje charakter povrchu a dostatek zemních strojů. Kontaminovaná půda se

převáží na vyhrazená místa a po poklesu expozičního příkonu pod přípustné meze ji

lze opět použít. Nevýhodou tohoto způsobu je značná potřeba zemních speciálních

strojů, vozidel pro přepravu hlíny, nebezpečí další kontaminace, zničení uprave-

ných ploch, odstranění nejkvalitnější úrodné povrchové vrstvy půdy /ornice/, před-

ností je dosažení značného účinku dekontaminace. Z technických prostředků se po-

užívá nejčastěji grejdrů, buldozerů, skrejprů a vozidel /nákladních automobilů,

traktorů/ s předvěsnou radlicí nebo pluhem /sněhovým/.

Zvláštní podmínky pro dekontaminaci terénu vznikají v zimním období, kdy může

být půda promrzlá, a to do značných hloubek nebo pokryta vrstvou sněhu, někdy

umrzlého, případně s ledovým povrchem. V zimním období může být k odstraňování

sněhu použit i smyk vlečený za vozidlem. Dále může být použita metoda překrytí

kontaminovaného sněhu shěnem nekontaminovaným, s následným společným odstraněním

obou vrstev sněhu. Další metoda je odsávání sněhu sněhovými frézami. Jiný způsob

je použití horkého vzduchu, kterým se dekontaminují zejména hladké povrchy s ná-

mrazou.

2.5.1.2 Překryti kontaminovaného povrchu

Překrytí je dalším uvažovaným způsobem dekontaminace terénu. Terén se překrý-

vá 6 - 8 cm vrstvou zeminy nebo sněhu /8 - 12 cm/, případně jiných dostupných

sypkých materiálů. Také tento postup má řadu nevýhod shodných s předchozími.

K překrytí musí být použita zemina a jiné nekontaminované materiály /štěrk, písek,

škvára/. Je proto třeba nejprve vyhledat /průzkum/ vhodných lokalit. De-

kontaminace terénu překrytím je rovněž značně účinná.

Určitou variantou tohoto způsobu je přeorání kontaminovanéhoterénu do hloubky

minimálně 20 cm. Je zřejmé, že tento postup by byl vhodný zejména na obdělávané

půdě v sousedství jaderného zařízení. O tom, zda by bylo možné provést osev nebo

výsadbu, musí být rozhodnuto na základě výsledků měření odebraných vzroků půdy.

2.5.1.3 Silné provlhčeni půdy

znamená v podstatě urychlení průniku radioaktivních látek do půdy, ovšem se

všemi negativními důsledky. Především dochází k sorpci radionuklidů a dále k za-

členění radionuklidů do biologického cyklu. Je známo, že podle charakteru půdy

/zejména podle jejích iontoměnných vlastností/ bude i rozdílná účinnost dekonta-

minace. Hlavní nevýhodou této metody je kontaminace hlubších vrstev půdy a značná

spotřeba nekontaminované užitkové vody. Používá se buá samotné vody nebo roztoků

vhodných složení.

2.5.1.4 Jiné metody

Mezi ně můžeme počítat např. odstranění porostů. Využitelnost takového způ-

sobu závisí především na charakteru porostu. Dekontaminace může být účinná jen

tehdy, jde-li o hustý porost /např. nízkou hustou trávu/ a bylo-li provedeno jeho

odstranění v co nejkratším čase /řádově hodiny/ po kontaminaci. Pochopitelně,

u řídkých vysokých porostů není naděje na dosažení uspokojivé dekontaminace prak-

ticky žádná, stejně tak, jestliže v době spadu nebo v čase po něm bude pršet nebo

sněžit, obecně platí, že tento postup nemůže přinést uspokojivé výsledky.
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Dalším způsobem dekontaminace může být vysávání /odsávání/ např. horní konta-

minované vrstvy písku apod.

2.5.2 DEKONTAMINACE KOMUNIKACÍ

Ke komunikacím náleží hlavní a vedlejší cesty pro vozidla, zásobovací trasy,

chodníky pro pěší, spojovací cesty, tunely, technologické kanály aj. Podkladem a

často i povrch tvořícím nateriálem bývá ve většině případů beton s různou povrcho-

vou úpravou a dále pak asfalt, dlažební kostky, dlaždice, dlaždičky a obkladačky.

Technologické kanály jsou zpravidla bez povrchové úpravy, jen výjimečně se opatřu-

jí latexovým nátěrem.

Těžiště a důraz na maximální snížení stupně kontaminace je nutno klást na

nejvíce frekventovaná místa - iíseky. Vzhledem k časové, technické i materiálové

náročnosti bude dekontaminace komunikací prováděna až v posledním pořadí a zahaju-

je se na místech, kde by ozáření osob bylo nejvýznamnější.

2.5.2.1 Metody dekontaminace komunikací

K dekontaminaci komunikací se používají mobilní technická prostředky, ruční

přenosné prostředky a stálá /nemobilní, nepřenosná/ zařízení. Volba metody a

prostředků závisí na rozsahu kontaminace, vlastnosti kontaminantu a druhu komuni-

kace a její vlastnosti /zejména nosnosti, charakteru povrchu apod./.

Mezi uvažované metody dekontaminace komunikací náleží:

- oplachy /beztlakovou/ vodou či dekontaminačními roztoky

- omytí /postřik/ tlakovou vodou či dekontaminačními roztoky.

Možné složení dekontaininacních roztoků:

0,03 až 0,05% hm. libovolného tenzidu /detergentu/ v užitkové vodě. Účinek deter-

gentu spočívá v tom, že snižuje adhezi nečistot k povrchu.

Z výsledku výzkumu nových metod speciální očisty s využitím mycích procesů

/-06/ vyplývá, že účinnost dekontaminace je tím lepší, čím větší kinetická ener-

gie se předá čištěnému povrchu. Rychlost vody vystupující z trysky je úměrná od-

mocnině tlaku v trysce. Dekontaminační účinnost je tedy tím větší, čím větší je

množství vody dopadající na plošnou jednotku očišťovaného povrchu za jednotku ča-

su, čím větší je tlak vody na trysce a čím déle trvá působení proudu. Dekontami-

nační účinnost nezávisí příliš na úhlu dopadu vodního proudu.

Kromě detergentu je výhodné přidávat do mycích roztoků též zesilující přísa-

dy, které udělí tuhému povrchu elektrický náboj. Tím se jednak sníží adheze méně

polárních nečistot, jednak se zvýší afinita silně polárních skupin iontogenního

tenzidu k povrchu a umožní, aby tenzid pronikal pod vrstvičku nečistoty.

Jako aktivační přísady, které zvyšují účinnost tenzidu, se používají:

- alkálie /'alkalické uhličitany, kremičitany, fosfáty/ pro zvýšení dispergačního

účinku

- komplexotvorné látky

- ochranné koloidy pro zabránění redepozice částeček špíny na povrch.

2.5.2.2 Technické prostředky dekontaminace komunikací

2.5.2.2.1 Mobxlní prostředky

Mezi dostupné projtředky tohoto typu můžeme v našich podmínkách zahrnout

automobily AVK Skoda 706, ARS-12 M a TZ-74.
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AVK škoda 706 je kropicí automobil určený ke kropení a mytí všech druhů vozo-

vek. Kropicí a mycí zařízení je ovládáno elektropneumaticky, pomocí tlačítkových

spínačů umístěných v kabině řidiče.

Provozní údaje:

- obsah nádrže 7 000 1

- šíře kropení cca 20 m

- šíře mytí 2 - 6 m

- výkon čerpadla při 0,8 MPa 1 000 l.min"

- doba plnění nádrže cca 8 min

- max. rychlost při kropení 20 km. h

Nádrž lze plnit buá z volného vodního zdroje pomocí dvojstupňového odstředi-

vého čerpadla a plynové vývěvy /slouží k zaplavení čerpadla/ nebo z jakéhokoliv

zdroje tlakové vody /hydrant/.

Vpředu pod kabinou je upevněna mycí lišta, která sestává ze tří trysek s ploš-

ným výstřikem, jež jsou nastavitelné ve třech rovinách tak, že je možné provádět

kropení, mytí, splachování atd. Každá tryska má uzavírací kohout s kulovým obrat-

lem ovládaným pneumatickým válcem.

Sít potrubí sestává ze sacího /plnicího/ potrubí, výtlačného potrubí, spojo-

vacího potrubí a potrubí hydrantu.

Nádrž lze vypustit i volným spádem. Její zadní stěna je opatřena stavoznakem

s měřicím rozsahem 3 000 - 7 000 litrů.

Kropicích automobilů některých typů lze úspěšně použít i k dekontaminaci bu-

dov.

Dosud jsou v provozu následující typy vozidel: AKV, AKVE, AKVE 2, AKVM. 2 nich

AKVM Skoda 706 RTH může být opatřen předvěsným sněhovým pluhem.

V praxi se neosvědčila příprava roztoků z tuhých látek tím způsobem, že by

látka byla plněna přes odklápěcí víko /látka zůstává nerozpuštěná i po hodině po-

jíždění/, ale dokonalého a rychlého rozpuštění se dosáhne, je-li použit koncentro-

vaný roztok látky. Z toho vyplývá, že při přípravě roztoků saponátů budeme postu-

povat tak že se připraví jejich koncentrovaný roztok, ten se vlije do nádrže a

doplní vodou.

Kropicí vozy mohou být účinným a výkonným technickým prostředkem dekontamina-

ce komunikací a budov.

Rozstřikovací automobil ARS - 12 M

Rozstřikovací automobil ARS - 12 M je možno použít, kromě dekontaminace po-

vrchů demontovaných strojních částí pomocí proudnice s kartáči, též k dekontamina-

ci komunikací s pevným povrchem postřikem tryskami lišty.

ARS - 12 M má podvozek P-V3S. Nádrž má obsah 2 500 1. Je vybaven motorovým

čerpadlem /poháněným motorem vozidla/, plynovou vývěvou, ručním čerpadlem, ohříva-

čem vody a úchyty pro postřikový rám. ARS - 12 M umožňuje mytí vozovek tryskami

2,5 a 4 m, a to jak vodou, tak dekontaminačními roztoky, studenými či teplými

až 34B K.

Speciální příslušenství ARS - 12 M umožňuje provádět míchání roztoků míchacím

zařízením rozvinout až 8 proudnic s kartáči.
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Pojízdné zařízení TZ - 74

Pojízdné zařízení TZ - 74 může být použito jak k dekontaminaci strojních čás-

tí, tak terénu nebo komunikací s pevným povrchem. Působí proudem horkých plynů

/z leteckého proudového motoru M 701/i do nichž se vstřikuje voda. Zařízení má

podvozek T 148. Proudový motor je možno vychylovat do stran + 120°, nahoru 70°,

dolů 30°. Rychlost vozidla při dekontaminaci komunikace je 2 km.h" . TZ - 74 umož-

ňuje rozvinout 2 samostatná pracoviště pro dekontaminaci a provádět dekontaminaci

dopravních prostředků při rychlosti průjezdu vozidel 2 km.h

2.5.2.2.2 Ruční /přenosné/ prostředky

K nim patří všechny typy zahradnických postřikovačů. Jsou vhodné pro dekonta-

minaci technologických kanálů, malých ploch apod. na všech méně přístupných místech.

Jsou upraveny pro tlaky až 0,6 - 0,8 MPa. Tak např. rozstřikovač R-36/35 o obsahu

12 1 se plní max. 8 1 roztoku a pomocí ruční pumpičky může být vyvinut tlak až

0,8 MPa. Celková max. hmotnost i s náplní je 21 kg.

K této skupině lze přiřadit i takové prostředky, jako jsou kropicí konve růz-

ných objemů a provedení, a dále tlakové hadice opatřené rozprašovači nebo speciál-

ními proudnicemi. Tyto prostředky nelze podceňovat a je nutno s nimi počítat v ma-

teriálním zabezpečení pro likvidaci havárií.

2.5.2.2.3 Stálá /nepřenosná, nemobilní/ zařízení

Mezi ně patří především systém hydrantů /požárních i jiných/ a vytištění vodo-

vodního potrubí vně i uvnitř budov pro napojování hadic různých průměrů.

2.6 DEKONTAMINACE PRACOVNÍCH ODĚVŮ,
OCHRANNÝCH POMŮCEK A OBUVI

2.6.1 DEKONTAMINACE PRACOVNÍCH ODfiVÚ A OCHRANNÍCH POMŮCEK

Při práci se zdroji ionizujícího záření, zejména pak s otevřenými zářiči

v kontrolovaných pásmech, používají pracovníci ochranné oděvy a pomůcky, které

mohou být jednak zašpinený běžnou - pigmentovou špínou a jednak mohou být konta-

minovány radioaktivními látkami, a to nad směrné hodnoty plošné aktivity pro sta-

novení odvozených limitů a vyšetřovacích úrovní povrchové kontaminace, uvedenými

v návrhu novelizace vyhlášky MZd S. 59/72 Sb. /6/, které uvádí tab. 5.

Při překročení limitů uvedených v tab. 5 je nutno oděv - prádlo vyměnit, pří-

padně dekontaminovat. Vysoká cena oděvů a prádla a jejich značná plánovaná život-

nost nutí organizaci provádět dekontaminaci oděvů a prádla.

Vzhledem k tomu, že v závislosti na stupni kontaminace je volen rozdílný pra-

covní postup - technologie praní oděvů a prádla, rozdělují se kontaminované oděvy

a prádlo podle hodnot jejich plošné aktivity na několik skupin. Jako příklad uvádí-

me dělení používané v EBO Jaslovské Bohunice /viz tab. 23/ /107/.

Cílem dekontaminace oděvů a prádla je snížit hodnotu jejich povrchové kontami-

nace na minimum, v každém případě však pod vyhláškou stanovenou mez.
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Tab. 23 Dělení oděvů a prádla do skupin podle hodnot jejich povrchové plošné

aktivity /používané v EBO Jaslovské Bohunice/

Skupina

čís.

I

II

ITI

IV

Hodnota plošné aktivity

Bq . m

do 3,7.1O4

3,7 .104 až l,85.1O5

1,Í5.1O5 až l,85.1O6

nad l,85.1O6

pCi . cm"2

do 100

od 100 - 500

od 500 - 5000

nad 5000

2.6.1.1 Možné způsoby kontaminace tkanin

2.6.1.1.1 Kontaminace tkanin za sucha

Ke kontaminaci tkanin za sucha dochází tehdy, jestliže je způsobena suchými

radioaktivními látkami /prachy, aerosoly, otěrem z kontaminovaných povrchů apod./

a jestliže kontaminované tkaniny nepřišly až do provedení jejich dekontaminace do

kontaktu s vodou a k dekontaminaci tkanin byly použity suché metody dekontaminace.

V tomto případě jsou tuhé částečky kontaminantu /produkty jaderného výbuchu/ vá-

zány k povrchu tkanin především silami adheze.

2.6.1.1.2 Kontaminace tkanin za mokra

Ke kontaminaci za mokra dochází v těch případech, kdy je způsobena vodnými

roztoky /ev. suspenzemi, příp. emulzemi/ radioaktivních látek, případně jestliže

k dekontaminaci zamořených tkanin byly použity voda, ev. vodné dekontaminační

roztoky. Při kontaminaci za mokra se mezi kontaminantein a povrchem tkanin uplatňu-

jí především sorpční procesy /fyzikální adsorpce a chemosorpce/. Takto vzniklá

vazba je mnohem pevnější než síly adheze. Proto také tkaniny kontaminované za mokra

jsou nesnadněji dekontaminovatelné než při kontaminaci za sucha.

2.6.1.2 Vazba kontaminantu na tkaninu

2.6.1.2.1 Vazba kontaminantu na tkaniny za sucha

Tuhé částečky radioaktivního zamoření se mohou do jisté míry mechanicky za-

chytit na povrchu tuhého předmětu. Může dojít k zachycení zrn mezi vlákna tkaniny.

Částice větší než 50 /Um se zachycují v prostoru mezi nitěmi /vlákny/ a uvnitř ni-

tí /vláken/ makrookluzí. U menších částic s klesající velikostí se zvětšuje podíl

zachycený mikrookluzí na povrchu fibril a sorpcí částic v pórech a dutinách, význam

mechanického zachycování prachových částeček bývá však značně přeceňován a naopak

bývá velmi často nedoceňován význam adheze, která je hlavní příčinou ulpívání radio-

aktivních částic na textilu. Mechanicky zachycené částečky nerozpustné složky radio-

aktivního prachu se uvolňují opět mechanicky.

Při kontaminaci povrchů tuhých předmětů se uplatňuje adheze mezi částečkami

radioaktivního prachu a povrchem nebo povrchovým filmem zamořeného předmětu. V těch-

to případech se jedná o adhezi. Adheze je podmíněna molekulárními, elektrickými,

coulombovskými a kapilárními silami. Ovlivňuje ji řada faktorů. Patří mezi ně např.

druh a struktura textilu, velikost a tvař částic, vlhkost vzduchu apod. Prakticky

všechny složky sil adheze jsou ovlivňovány apreturou, aviváží resp. impregnací.

Tak např. impregnace může adhezi radioaktivního prachu zvětšovat nebo také zmenšo-

vat. Lepivé impregnace povedou ke zvětšení adheze. Na druhé straně při vhodném způ-
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sobu povrchové /konečné/ úpravy tkanin může dojít k ucpání pórů a dutin a tím

k omezení mikrookluze a sorpce malých částic.

2.6.1.2.1.1 závislost vazby kontaminantu na tkaniny na relativní vlhkosti vzduchu

Adheze prachových částeček k povrchům je, kromě molekulárních a elektrických

sil, do značné míry ovlivňována i kapilárními silami, podmíněnými kondenzací

v oblasti styku částic s tuhým povrchem. Kapilární kondenzace se začíná projevovat

při relativní vlhkosti okolního vzduchu vyšší než 65% /108/. Při výzkumu odstraňo-

vání skleněných částic o různých velikostech v mezích 20 až 60 ,um s rovných tu-

hých povrchů se zjistilo, že počet těch, které zůstaly na povrchu, je stejný v roz-

mezí relativní vlhkosti od 5 do 65%. Při relativní vlhkosti vzduchu nad 65% se po-

zoroval růst adheze částic. Zimon /32/ uvádí, že kapilární kondenzace probíhá po

určitou dobu. Vliv kapilárních sil na adhezi se neprojevuje ihned po styku částic

s povrchem tuhých látek. Růst adheze skleněných částic o průměru 80 až 100 ,\m na

tuhém substrátu při relativní vlhkosti vzduchu 100% končí asi po 30 min. kontaktu.

Velikost kapilárních sil závisí na rozměrech prachových částic, na povrchovém

napětí kondenzující kapaliny, na smáčivosti částic a substrátu, na drsnosti povrchu

apod. Kapilární síly ovlivňují adhezi částic prachu tím více, čím větší je povrcho-

vé napětí kondenzující kapaliny, čím větší jsou částice a čím lepší je smáčivost

dotýkajících se povrchů. Vliv kapilární kondenzace na adhezi prachových částic na

strukturně odlišném povrchu textilu nebyl zatím zkoumán.

Hodný aj. /108/ ověřovali závislost \Scinnosti kontaminace různých textilních

vzorků vyklepáváním na relativní vlhkosti vzduchu /v rozmezí 10 až 100%/ při kon-

stantní době styku částic /15 h/ a na době styku /v rozmezí 0 až 60 h/ při kontant-

ní relativní vlhkosti /100%/. Pokusy byly provedeny na vzorcích textilu /různých

typech keprů, a to jak základní látky, tak barevné i s různými povrchovými Úprava-

mi/, které byly kontaminovány modelovým radioaktivním prachem připraveným z fosfo-

rečného skla a aktivovaným neutrony v jaderném reaktoru. Z výsledků vyplývá, že

druh textilu i jeho úprava má určitý vliv na dekontaminaci vyklepáváním i při velmi

nízké /10%/ relativní vlhkosti vzduchu. Stejně tak dekontaminačnl účinnost /Dťí/

zkoušených vzorků tkanin je ovlivňována relativní vlhkostí vzduchu. Autoři zmíněné

práce se domnívají, že snížení účinnosti dekontaminace vyklepáváním je způsobeno

kapilární kondenzací vody v zóně kontaktu částic radioaktivního prachu s textilní-

mi materiály. Při dané konstantní době kontaktu částic a substrátu je míra kapilár-

ní kondenzace, a tím i velikost kapilárních sil, podmíněna relativní vlhkostí vzdu-

chu. Čím větší je relativní vlhkost, tím větší je kapilární kondenzace a také tím

větší kapilární síly spolupůsobí s původními vazebnými silami.

Z kvantitativního hlediska se tento jev uplatnil nejvýrazněji u textilu

s hydrofilní úpravou. U tohoto vzorku došlo k vyšší smáčivosti povrchu s vodou.

Smáčivost ovlivňuje kapilární síly F^ v souladu s rovnicí:

Ffc - 4 H O r . cosí /2, 10/

kde o - je povrchové napětí vody

r - je poloměr částic radioaktivního prachu

•9 - je úhel smáčení.

čím je povrch hydrofilnější, tím je menší úhel 3 a tím větší je hodnota F..^.

CJ nesmáčivých materiálů dochází v souladu s teorií ke kvantitativně menšímu nepříz-

nivému uplatnění palilárních sil. U hydrofilizovaného textilu v důsledku kapilárních
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sil dochází ke snížení DÚ o 55%, u kepru s hydrofobní úpravou pouze o 30% při zvý-

šení relativní vlhkosti na 100%. Kapilární kondenzace vede k vytváření vrstvičky

vody mezi částicí a substrátem. Když je tloušĚka vrstvičky vody malá, mezimoleku-

lární síly adheze se sčítají s kapilárními silami a adheze roste. Když je tlouštka

vrstvičky vody velká, pak tzv. rozklidňující tlak vrstvičky vody /resp. rozklidňu-

jící efekt/ způsobuje naopak pokles sil adheze. Pro tyto případy nalézáme na křiv-

ce závislosti DÚ n?. relativní vlhkosti minimum.

2.6.1.2.2 Vazba kontaminantu na tkaniny za mokra - v prostředí polárních

rozpouštědel

V daném případě za polární prostředí, v němž probíhá proces kontaminace i de-

kontaminace, považujeme vodu. Hlavním procesem, který se uplatňuje při zamořování

tkanin z roztoků radioaktivních látek/ je iontová/ molekulová a koloidní adsorpce.

Typ adsorpce závisí na několika faktorech. V prvé řadě to jsou fyzikálně che-

mické vlastnosti kontaminantu /radionuklidu/, dále pH prostředí, přítomnost a kon-

centrace elektrolytů aj., ale také vlastnosti dekontaminovaného povrchu.

Bavlna, vlna a umělá vlákna patří mezi materiály o malé kapacitě výmeny iontů,

jejichž kapacita s rostoucím pH vzrůstá. Bavlna náleží mezi celulózové materiály a

je nejdůležitějším textilním materiálem. Má výhodné hygienické vlastnosti a vykazu-

je vlastnosti slabého katexu a je tedy na svůj povrch schopna vázat radionuklidy,

které budou v polárním prostředí ve formě kationtů /např. radionuklidy

Cs, Rb, Sr, Ba aj./.

Naproti tomu vlnu řadíme mezi proteinové materiály. Proteiny jsou makromole-

kulami látky, jejichž molekuly jsou tvořeny jednoduchými aminoacidickými zbytky,

které jsou vzájemně vázány svými karboxylovými a aminovými skupinami. Proteinová

makromolekula může mít vlastnosti jak slabého katexu, tak i slabého anexu, a to

v závislosti na pH prostředí /v kyselém prostředí vykazují vlastnosti slabých ane-

xů a v zásaditém pak vlastnosti katexu/.

Umělá vlákna patří do skupiny málo reaktivních, chemicky relativně stálých

materiálů o velmi malé výměnné kapacitě. Mezi textilními materiály jsou nejvíce

zastoupeny polyamid, polyester a polypropylén. Jejich povrchy jsou málo kontamino-

vatelné a snadno dekontaminovatelné, a to jak v polárním, tak i v nepolárním

prostředí.

Vazbu /iontovou i molekulární/ mezi povrchem tkaniny a příslušnou chemic-

kou formou radionuklidu, prosté, či komplexní molekuly i koloidní, a to jak pra-

vých koloidních forem, či nepravých, tzv. pseudokoloidů/ lze účinně narušit a tím

dosáhnout účinné desorpce /dekontaminace/ jen na základě konkrétních znalostí

o složení a vlastnostech kontaminantu, kontaminovaném povrchu a prostředí/ v němž

se proces kontaminace a dekontaminace uskutečňuje.

2.6.1.3 Metody dekontaminace tkanin

2.6.1.3.1 Suché.metody dekontaminace >

Suché metody dekontaminace nebo též dekontaminace tkanin metodami na suché

cestě, jsou takové, u kterých je vyloučeno použití polárních rozpouštědel, zejména

vody a roztoků dekontaminačních látek v těchto rozpouštědlech.

Mezi nejznámější patří:

- vyklepávání

- kartáčování

- vysávání.
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Uvedené metody mají své významné místo v dekontaminaci tkanin, a to zejména

tehdy, jestliže ke kontaminaci tkanin došlo rovněž za sucha. V tomto případě jsou

vysoce účinné a procento odstranění se pohybuje, v závislosti na typu tkaniny,

charakteru kontaminantu, intenzitě dekontaminace apod., mezi 50 až 90%. Mají veli-

kou výhodu v tom, že jsou snadno dostupné a proveditelné I jednotlivci. Uvedené

metody by měly předcházet metodám dekontaminace za mokra vědy tehdy, jestliže byly

tkaniny kontaminovány pouze za sucha. Při kontaminaci tkanin za mokra jsou prak-

ticky neúčinné. Suché metody dekontaminace jsou považovány za základní metodu

částečné dekontaminace výstroje, jednotlivce. K dekontaminaci jsou používány kar-

táče, klepače, vysavače a ultrazvukové čističky.

2.6.1.3.2 Mokré metody dekontaminace

Mezi tyto metody náleží především dekontaminace tkanin namáčením a praním a

dále také metody chemického čištěni.

2.6.1.3.2.1 Dekontaminace tkanin namáčením a praním

Tento způsob dekontaminace v podstatě využívá upraveného pracího procesu tka-

nin ve vodě za přídavku tenzidů a některých dalších látek. K tomu, aby byla posí-

lena vratnost adsorpce, tj. aby desorpce radionuklidů vázaných na tkaniny byla co

největší, je nutno vytvořit některé podmínky. K ním zejména patří:

- umožnit dekontaminačnímu roztoku dokonalý kontakt s dekontaminovaným povrchem

- vázat radionuklidy uvolněné s povrchu tkaniny do tuhých forem nebo je ihned

z roztoku odstraňovat a tak zabraňovat procesu redepozice, tj. zpětné vazby

kontaminantu s tkaninou

- vytvářet podmínky pro vznik konkurujících procesů vůči adsorpci.

Z těchto úvah pak vyplývá, že prostředí, v němž probíhá dekontaminace tkanin

namáčením a praním, musí obsahovat:

- tenzid /povrchově aktivní látku např. ve formě saponátů, pracích prostředků/

- komplexotvorná činidla, jež jsou schopna vázat iontové formy radionuklidů do

pevných, stálých komplexů a která kromě toho snižují tvrdost vody

- elektrolyt.

Kromě toho by měl raít prací /dekontaminační/ roztok nízké pH, tj. mít vyšší

koncentraci vodíkových iontů schopných konkurovat při iontovýměnných procesech

uskutečňovaných mezi tkaninou a iontovými formami radionuklidů.

Na základě experimentálních výsledků /109, 110/ ověřených v praxi, se osvěd-

čuje namáčet tkaniny /prádlo, oděvy, výstroj/ na dobu minimálně i až 6 hodin do

roztoků pracích prostředků, např. Alfa, ev. Zenit o koncentraci 0,5 - 1,0 g.l a

Syntronu B /technický Komplexon 3/, ev. hexametafosforeĚnanu sodného o koncentraci

0,3 - 0,5 g na litr lázně. K praní může být použita libovolná pračka pro domácnost

nebo komunální prádelny. Prací lázeň mívá např. složení: 3 až 5 g Zenit a 0,5 g

Syntronu B a 0,5 g hexajnetafosforečnanu sodného na 1 litr lázně. Pere se při

teplotách kolem 333 K, výjimečně při 363 K, po dobu asi 20 minut.

Z výsledku práce Kunze a Henninga /lil/ vyplývá, že líčinnost dekontaminace

praním v závislosti na původu tkanin klesá v pořadí polyester > směsná střiž ̂  ba-

vlna. Za optimálni považují teplotu praní 333 K. Mezi nejsnadněji odstranitelné

radionuklidy řadí 1 3 7Cs, 5 4Mn a nejhůře se odstraňuje 1 0 6Ru - 1 0 6Rh a 5 1Cr. Autoři
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prokázali, že s klesajícím pH prací lázně klesá i zbytková aktivita dekontaminova-

ných tkanin. Byl vyvinut nový prací prostředek Hanka-Dekopur vykazující vysokou

dekontaminační účinnost, tepelnou stálost a malou pěnivost.

Reiff ai /112/ potvrdili velmi dobré dekontaminační ričinky polyfosfátů při

dekontami'- .v.-i tkanin různého chemického složení praním při teplotách zejména 353 K

/s výiimkou perlonu při 313 K/ v 0,25% hm. Calgonu ve vodě po dobu 15 až 30 min.

Hafez aj /113/ ověřovali dekontaminační účinnost samotných komplexotvorných

činidel v závislosti na pH jejich vodných roztoků ve statických i dynamických pod-

mínkách a srovnávali ji s iíčinností dalších látek také používaných při dekontamina-

ci bavlněných tkanin. Potvrdili nutnost přídavku detergentů do dekontaminacních

roztoků. V rozmezí koncentrací 0,05 až 5% hm. vykazují nejvyšší účinnost látky

v pořadí DTPA ;> EDTA;> kyselina citrónová, v praxi doporučují používat jejich

0,5% hm. vodné roztoky.

Postup namáčení a praní prádla a pracovních oděvů, v současné době používaných

pracovníky jaderné elektrárny V-l Jaslovské Bohunice, vyráběných z bavlněných a

tzv. 0P0 tkanin /souborný název tkanin na bázi polypropylénu/ uvádí tab. 24 /1O7/.

Tab. 24 Technologický postup pro praní oděvů a prádla I. skupiny /viz tab. 24/,

používaný ve speciální prádelně EBO V-l v Jaslovských Bohunicích, pomocí

pračky PAC 90 D

Operace

Namáčení

Máchání

Praní 1.

Máchání

Praní 2.

Máchání

Máchání

Máchání

Náplň

/I/

450

540

360

540

360

540

540

540

Teplota

/K/

303

nízká

333

303

363

333

303

303

Cas
/min/

8

2

5

2

8

3

3

3

Spotřeba pracích
prostředků /g/

Alfa

900

-

-

-

-

-

-

-

Syntron B

450

-

90
-

90

-

-

-

Zenit

_

-

1100
-

11OO
-

-

-

2.6.1.3.2.2 Dekontaminace tkanin v nepolárním prostředí /chemickým čištěním/

Dekontaminace tkanin chemickým čištěním v prostředí organických rozpouštědel

/trichlóretylén, tatrachloretylén, tatrachlormetan, těžký benzin, mersoly aj./ má

řadu výhod. Především zkrácení doby nutné k dekontaminaci /nutná doba čištění je

kratší než doba praní a sušení je rovněž podstatně kratší/. Další přednost metody

spočívá v tom, že málo polární prostředí Částečně brání přechodu radioaktivních

látek z roztoku na povrch tkanin a tím potlačuje možnost adsorpce radionuklidú.

Chemickým čištěním jsou tkaniny méně poškozovány.

Kromě toho běžný prací proces 0P0 tkanin, které byly současně nejen kontami-

novány radioaktivními látkami, ale také znečištěny tuky /oleji, mazadly/, neodstra-

ňuje s dostatečnou účinností radioaktivní kontamlnant. Je tomu tak proto, že tuky

narušují strukturu 0P0 tkanin. Vacek /114/ to vysvětluje tím, že vlákna se zdánli-

vě hladkým povrchem, jakými jsou syntetická vlákna, nejsou zcela prosta struktury.

Tak např. polyesterová vlákna dostávají v průběhu výroby a zpracování trhliny,

které zasahují hluboko dovnitř vlákna. Přesto, že nejjemnější kanálky mají průměr
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menší než 20 nm, postačí to, aby umožnily olejům a tukům vstup dovnitř vlákna. To

může být jedna z možných příčin, které mohou objasnit úpornou přilnavost olejové

špíny na polyesterových vláknech, jakož i silnou absorpci rozpouštědel jako je

perchloretylén. Přítomnost dutin a difúze olejové špíny do nich byla také prokázá-

na pomocí rentgenogramu. Dále bylo dokázáno, že alkalické roztoky způsobují zdrsně-

ní povrchu polyesterového vlákna. V této práci bylo zjištěno, že struktura mifcroka-

nálků se může měnit fixací za tepla během úpravy tkanin.

Zajímavé jsou také výsledky Vaeckova studia vzájemných účinku mezi pigmento-

vou a mastnou špínou při pracím procesu dvou vzorků tkanin /jeden z čisté bavlny

a druhý ze směsi polyesteru a bavlny 65j35/. Proti očekávání snižuje mastná špína

depozici pigmenové špíny na bavlněné tkanině, zatímco depozici na tkanině z polyes-

teru a bavlny spíše poněkud zvyšuje. Tím je dokázáno, že mastná špína hraje při

adhezi hydrofobní pigmentové špíny určitou roli. 0 hydrofilní bavlny snižuje adhez-

ní síly, zatímco u hyärofobního polyesterového vlákna je nepatrně zvyšuje. Dále by-

lo nalezeno, že s rostoucí koncentrací elektrolytu vzrůstá depozice pigmentové

špíny /sazí/ u obou typů vzorků tkanin v lázních /jejichž pH » 7/ s nízkým obsahem

tenzidu /cca 0,1 g.l /.

Relativně samostatný je problém s čištěním tkanin v emulzích a organických

rozpouštědlech /114/. Na rozdíl od chemického čištění lze při čištění v emulzi

provádět také všechny pomocné operace jako je bělení, optické zjasňování atd.

zcela bez obtíží. Proteolytické účinky enzymů v emulzích vody a perchloretylénu

nejsou vůbec bržděny a odstraňování proteinových skvrn /krev, bílkovina/ probíhá

stejně dobře jako ve vodných roztocích. Ve všech těchto případech musí být použito

dostatečného množství vody /114/.

Vliv znečištění polárními oleji /např oktadekanolem-1 a tripalinitanem/ a ne-

polárními uhlovodíky před kontaminací i po kontaminaci bavlněných tkanin radlonuk-

lidy Co, P a I na dekontaminační účinnost vodných roztoků detergentů, bez

i za přítomnosti elektrolytů v jejich přítomnosti jsou studovány v práci Wadachl

aj. /115/.

Byla ověřována účinnost, úloha a význam dekontaminace chemickým čištěním

v různých druzích organických rozpouštědel, a to v závislosti na teplotě lázně,

době čištění a přídavku tzv. zesilovačů čisticího procesu /36, 116/.

V tab. 25 a 26 jsou uvedeny výsledky dosažené při dekontaminaci 0P0 tkanin

kontaminovaných provozním kontaitiinantem, které dosud nebyly prány, ani chemicky

čištěny. Tab. 25 obsahuje hodnoty Dť5 nalezené při postupu, kdy vzorky byly nejprve

chemicky čištěny a potom prány, kdežto v tab. 26 jsou výsledky při opačně volené

posloupnosti.

Tab 26 uvádí ĽÚ zjištěnou pro chemické čištění a následné praní vzorků 0P0

tkanin kontaminovaných v roztoku směsi štěpných produktů.

Vliv druhu a koncentrace zesilovačů čisticího procesu při dekontaminaci 0P0

tkanin v benzinu je uveden v tab. 27.

Z výsledků těchto pokusů, které jsou v souladu s výsledky nalezenými při

sledování účinnosti chemického čištění u tkanin zašpinených běžnou pigmentovou a

jinou špínou, byly vyvozeny následující závěry:

a/ chemické čiatění má význam zejména tam, kde tkaniny kromě kontaminace radio-

aktivními látkami byly též znečištěny tuky, oleji, mazadly apod.

146



Tab. 25 Dekontaminace 0P0 tkanin /kontaminovaných provozním kontaminantem/ praním

a následným chemickým čištěním.

Tkaniny nebyly dosud prány ani chemicky čiStěny.

Jak pro benzin, tak pro perchloretylén jsou uvedeny výsledky ze dvou

paralelních pokusů

Chemické čištění,
druh rozpouštědla

Benzin

Perchloretylén

Doba čištění
/min/

10
10

20
20

10
10

20
20

DťJ /%/ po praní
/20 min/

61,35 + 7,69
48,25 + 8,09

74,74 + 5,51
31,62 + 7,62

81,51 + 0,76
80,55 + 0,97

83,39 + 0,86
83,51 + 1,01

DÚ /%/ po nás-
ledném chem.

čištění

37,02 + 2, "'9
40,54 + 6,73

26,64 + 11,10
26,09 + 5,32

12,24 + 4,68
15,82 + 3,55

2O,61 + 2,66
15,81 + 2,90

Celková Dtí
/%/

75,30 + 4,15
69,22 + 6,89

76,84 + 4,51
56,19 + 10,88

86,46 + 0,52
87,22 + 0,58

86,63 + 0,74
86,14 + 0,91

Tab. 26 Dekontaminační účinnost - DÚ chemického čištění a následného prací 0P0

tkanin uměle kontaminovaných roztokem směsi štěpných produktů

DťJ p ř i chemickém č i š t ě n í
/ * /

benzinem

28 + 1

-

2 1 + 1

-

perchlor-
etylénem

-

21 + 1

-

19 + 2

Dť3 následného
praní

86 + 1

79 + 1

91 + 0

89 + 1

Celková
DtJ

90 + 1

83 + 0

9 3 + 0

91 + 1

Doba čištění i praní 20 min. Teplota čisticí lázně 293 + 2 K, prací lázně

323 + 1. Počet vzorků ve skupině 6.
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Tab. 27 Dekontaminační účinnost - D(5 roztoků zesilovačů v benzinu chemickým

čištěním provozně kontaminovaných 0P0 tkanin

Druh

zesilovače

Leginol

Kompensan AH

Benzinové
mýdlo

Benzin bez
zesilovače

DÚ /%/ benzinových roztoků
zesilovačů o koncentraci

/g . i"1/

i

22 + 10

2 7 + 8

42 + 5

10

3 3 + 2

35 + 7

50 + 5

100

45 + 3

40 + 6

53 + 5

DÚ při čištění

pouze

v benzinu

19 + 6

Doba čištění 20 min při 293 + 2 K. Počet vzorků ve skupině 6.

b/ chemické čištění má vysokou účinnost tehdy, předchází-li dekontaminace tkanin

praní

c/ chemické čištění má velké přednosti v tom, že podstatně zkracuje proces dekonta-

minace, náklady jsou nižší než při praní /odpadá sušení a z větší části i žehle-

ní/, vzniká malé množství snadno zpracovatelného odpadu, rozpouštědla lze regene-

rovat destilací a předchází-li praní, pak umožňuje snížit dávkování pracích

prostředků a tím mj. usnadnit proces dekontaminace odpadních prádelenských vod

d/ pro chemické čištění jsou vhodnými rozpouštědly perchloretylén a benzin /první

z nich je dražší a špatně dostupný na domácím trhu, benzin je dostupný, levněj-

ší, avšak z požárně technických hledisek méně výhodný/

e/ vyššího efektu dekontaminace se dosáhne, přidá-li se do rozpouštědla vhodný druh

zesilovače čisticího procesu v optimální koncentraci

f/ chemické čištění lze uskutečnit pomocí čističek vyráběných v tuzemsku /v sesta-

vě se sušičkou, ev. s destilačním zařízením pro regeneraci rozpouštědla; moder-

ní stroje zabezpečují provedení všech operací v jednom stroji/.

Na základě našich dosavadních zkušeností doporučujeme orientovat se na:

- v tuzemsku vyráběné čisticí stroje n.p. Moravan Otrokovice, typů TB-25-2 /čiště-

ní benzinem/ v kombinaci se sušicím strojem SB-30 /tentýž výrobce/ nebo TB-4

/pro čištění perchloretylénem/, který rovněž vyrábí Moravan n.p.

- provádět čištění při teplotách kolem 293 K po dobu 20 min

- přidávat do rozpouštědel jako zesilovač čisticího procesu tzv. benzinové mýdlo

v mezích 1 až 10 g.l" podle stupně znečištění tkanin.

Radioaktivně zamořený odpad z procesu chemického čištění je tvořen jednak

filtrační křemelinou a regeneračními přísadami a jednak deštilačními zbytky po

regeneraci rozpouštědla. Odpad je nevelké hmotnosti a lze s ním nakládat jako

s tuhým radioaktivním odpadem.

2.6.1.3.2.3 Metoda Intensol a Dual

Ve světě probíhá snaha zefektivnit proces čištění tkanin a sloučit přednosti

chemického čištění a praní v jediný.
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Hlavní důvody, které vedou ke snahám o vyvíjení nových postupů, spočívají

v tom, že:

- existují textilie, které nelze v samostatném rozpouštědle nebo ve vodě dosta-

tečně vyčistit

- vzhledem k tomu, že rozpouštědla lze regenerovat destilací, klesá objem odpadů

a snižují se tak náklady na jejich likvidaci

- následné čištění v rozpouštědle a praní ve vodě v libovolném sledu vede vždy

k lepším výsledkům, než pouhé čištění či praní.

Mezi nejvýznamnější poznatky vyplývající z praktického ověření zmíněných me-

tod patří:

a/ Stupeň zjasnění při odstraňování pigmentové špíny se zvyšuje:

- se zvýšením počtu lázní

- se zvýšením množství vody

- se zvýšením teploty lázně.

b/ Odstraňování špíny rozpustné ve vodě se zvyšuje:

- se zvýšením množství vody

- přidáním pracích prostředků

- použitím bělicích prostředků

- se zvýšením počtu čistých vodních lázní.

c/ Stupeň zešednutí klesá:

- se zvýšením počtu lázní s rozpouštědlem

- praním ve vodní lázni po zpracování rozpouštědlem.

d/ Stupeň zešednutí se zvyšuje:

- se zvýšením množství vody a teploty lázně

- praním ve vodní lázni před zpracováním v rozpouštědle.

Metoda Dual spočívá v tom, že se oděvy předčišíují normálním způsobem che-

mického čištění v rozpouštědlech s přísadou pomocného prostředku /zesilovače/

v jedné lázni. Přitom se uvolní, případně vyplaví, tuky, oleje a pigmentová špína

na ně /ázaná. Úkolem pomocného prostředku je co nejvíce vázat uvolněnou pigmento-

vou špínu a zabraňovat její redepozici. Po odstranění organického roztoku následuje

prací lázeň roztoky pracích prostředků ve vodě, aby se uvolnila špína rozpustná

ve vodě.

Metoda Intensol, ev. též emulzní Čisticí postup, probíhá tak, že se nejprve

prakticky čistým rozpouštědlem uvolní, příp. vyplaví a odčerpá do destilátoru pře-

vážná část tuků a olejů a na ně vázané pigmentové špíny. Druhá lázeň je pak teprve

emulzní lázní. K čerstvému rozpouštědlu se přidává 30% i více vody a k vytvoření

emulze emulgátor. V ĚSSR jsou vyráběny emulgátory Purotex A, Purotex B, Syntopal

LH. Je výhodné kombinovat emulgátory se současným přídavkem zesilovače /např.

Kompenzanem AH čs. provenience/.

Experimentálně byla ověřována účinnost dekontaminace modifikovanou metodou

Intensol vzorků tkanin z oděvů kontaminovaných provozním kontaminantem v JE V-l,

které hodnotou plošné aktivity l,85.1O6 Bq.cm"2 /5000 pCi.cm"2/ náleží mezi nede-

kontaminovatelné. Z výsledků /117/ vyplývá, že nejvyšší dekontaminační účinnost

/Dťf/ byla dosažena při namáčení do těchto roztoků:

- perchloretylén /69% obj./ + voda /29% obj./ + 1% hm. benzinové mýdlo + 1% hm.

DUBAROL /DÚ 65,6%/
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- perchloretylén + 1% hm. benzinové mýdlo + 1% hm. SYNTAPON LA /DťJ 65,2%/.

Tyto vzorky tkanin byly dále vyprány v dětské pračce PIKO /výrobek NDR/ v pra-

cí lázni při 333 K po dobu 20 min a složení: ZENIT 4 g.l"1 + Komplexon 31 g.l"1.

Celková dosažená DťJ namáčením a praním činila pro tkaniny namáčené v prvním

roztoku /emulzi/ 83 % a ve druhém 95 %.

Stroj pro čištění a praní pomocí metod Dual, resp. Intensol se zatím v ČSSR

nevyrábí.

2.6.2 DEKONTAMINACE OCHRANNÍCH ODĚVŮ, PŘEZUVEK A RUKAVIC Z PLASTICKÝCH HMOT

Obecně platí, že dekontaminační vlastnosti povrchů umělých hmot jsou dány

složením a strukturou. Dobře dekontaminovatelné jsou chemicky stálé a odolné,

nesmáčivé, hladké povichy. Nejlepší jsou teflon, polyetylén a polypropylén. Násle-

dující silikonové pryskyřice, teflonové pryskyřice, polyvinylchlorid, polyuretany

a polyamidy. Nejméně výhodné jsou polymetylmetakrylát, polyester a umělý kaučuk.

Vlastnosti všech uvedených umělých hmot značně ovlivňují přísady, jako jsou např.

plnidla, barviva, změkčc.adla atd. Tak např. PVC podle obsahu přísad lze hodnotit

co do dekontaminačních vlastností od dobrého až po velmi špatný. Lze říci, že

každá přísada negativně ovlivňuje vlastnosti organických umělých hmot z hlediska

dek on tami na ce.

Materiálem, z něhož bývají plastické ochranné oděvy /POO/ zhotoveny, bývá nej-

častěji polyetylén /PE/, polyvinylchlorid /PVC/, polyvinylacetát /PVAC/ a jejich

vzájemné kombinace.

Bár a Pelčík /118/ sledovali průběh časové závislosti adsorpce ruthenia

v roztocích 0,1 M HC1 a v acetátovém iístojném roztoku /PH 5,5/ nitrosylnitrátu

ruthenia, mj. na površích teflonu, polyvinylchloridu, polyetylénu, silonu a pryže

při koncentracích Ru 0,084 a 0,0084 molů na litr. Podle stoupající adsorpce je mů-

žeme seřadit do řady:

teflon •<. PVC •<: PE <. silon < pryž.

Polanský /119/ studoval adsorpci a desorpci stop 9 1Y„ 1 4 3Pr, 1 4 4Ce, 1 4 4Pr a
147

Pm na teflonu ve srovnání a adsorpci a desorpci na jiných površích /papír a

sklo/. Bylo nalezeno, že koeficient adsorpce na teflonu je pro ytrium a prometeum

o 1 řád a pro cer o 2 řády vyšší na papíře, než při adsorpci na teflonu za jinak
91

stejných podmínek. Maximum adsorpce na teflonu bylo zjištěno pro Y při pH 5 až

6, pro Ce při pH 5 až 6 a pro Pm při pH 4,5. Maximum desorpce bylo nalezeno

pro všechny studované radionuklidy při pH v oblasti 1 až 3. znamená to tedy, že

k potlačení adsorpce a dosažení maximálního účinku dekontaminace teflonu je nutno

volit silně kyselé prostředí.

Na základě experimentálních prací s využitím zkušeností s dekontaminací plas-

tilcátových ochranných obleků v atomové elektrárně Jaslovské Bohunice byl navržen

/120/ způsob dekontaminace uvedený v tab. 28. Zásadní operací, která úspěšně

ovlivňuje dekontaminační účinnost, je namáčení oděvů do kombinovaného roztoku

saponátu a komplexotvorného činidla. Byl vyzkoušen i dekontaminační roztok 0,3 %

Sapon Rakona s 0,7% polyfosforečnanu sodného /hexametafosfátu sodného/. Tento roz-

tok je prakticky stejně účinný jako předešlý.

Ve speciální prádelně EBO Jaslovské Bohunice /107/, se plastikátové oděvy

dekontaminují v pračkách typu T 1031, přizpůsobených k dekontaminaci povrchů oděvů

vodou a roztokem kyseliny dusičné. Po dekontaminaci se oděvy osuší proudem suchého

vzduchu.
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Tab. 2 8 Návrh postupu dekontaminace plastikátových ochranných oděvů, přezůvek

a rukavic

Házev operace

Namáčení v roztoku

Oplach vlažnou tla-
kovou vodou

Oplach horkou vodou

Ostřik roztokem

Oplach horkou vodou

Složení roztoku

- 0,3% hm. Sapon Rakona
- 0,3% hm. Komplexon 3

- 1% hm. mýdlo
- 0,5% hm.HMFNa

Teplota

/K/

cca
298

313

353 až 368

313

353 až 368

Doba
trvání
/min/

60

1 až 3

1

3 až 5

1

Prezuvky a rukavice se v EBO dekontaminují ve sprchové pračce typu T 1001.

Náplň pračky je 12 až 24 ks přezůvek nebo rukavic. Po dekontaminaci se suší odpa-

řením vody v sušárně, typu 3241. Vyžaduje-li to vysoká povrchová aktivita přezů-

vek a rukavic, provádí se jejich namáčení ve vanách na dobu 5 hodin v 9% roztoku

HNOj. Pracovní postup dekontaminace plastikátovych oděvů, přezůvek a obuvi je

uveden v tab. 29.

Tab. 29 Technologický postup dekontaminace plastikátovych oděvů /skafandrů/,

přezůvek a rukavic, používaný ve speciální prádelně EBO Jaslovské

Bohunice

Číslo

operace

1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

Název operace

Oplach vodou

Praní 1.

Oplachování 1.

Praní 2.

Oplachování 2.

Oplachování 3.

Sušení v sušárně

Teplota

/K/

303

333

333

333

333

303

Alfa

/g/

-

250

-

500

-

-

podle

Syn tron
B

/<?/

-

1OO

-

250

-

-

sotřeby

Doba
trvání
procesu
/min/

3

5

1

10

1

5

2.6.3 DEKONTAMINACE OBUVI

Problematiku dekontaminace obuvi je možno rozdělit na dekontaminaci pryže,

umělých hmot, nátěrů, vyčlněné kůže apod. Již tento výčet materiálů s rozdílnými

chemickými a fyzikálními vlastnostmi dává tušit, že dekontaminace obuvi není snad-

nou záležitostí. K tomu musíme navíc uvážit stav obuvi při používání a ošetřování

/znečištění povrchů konzervačními tuky, vosky, oleji apod./. Takové podmínky

v praxi nedovolují určovat jednotné, obecně platné dekontaminační postupy.

Ke snížení možného stupně pvorchové kontaminace obuvi lze využít i některých
organizačních opatření. Mezi taková patří např.:

- výběr vhodné obuvi /málo členitý povrch, uzavřená obuv z materiálu s nízkou konta-

minovatelností a umožňující snadnou dekontaminaci/
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- provádění částečné dekontaminace po ukončení směny /týdne apod./

- správné ošetřování a používání obuvi.

V praxi se setkáváme s tím, že musíme volit kompromis mezi požadavky na

"ideální" obuv z hlediska obecné hygieny a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

na jedné straně a požadavky na snadnou dekontaminaci na straně druhé. Správně

konzervovaná obuv /např. konzervačními tuky/ zamezuje kontakt kůže s roztoky obsa-

hujícími radionuklidy, avšak vrstva tuku může adhezními silami vázat velké množ-

ství radioaktivních částeček a jiných nečistot.

2.6.3.1 Částečná dekontaminace obuvi

Částečnou dekontaminaci obuvi provádějí pracovníci sami ihned poté, co došlo

ke zjevnému zamoření a dále vždy po skončení pracovního úkolu /směny apod./. Pro-

vádí se přímo na pracovištích /na místech k tomu určených/ pomocí dekontaminaěních

roztoků a pomocného materiálu. Způsob dekontaminace určuje vedoucí /mistr, vedoucí

směny apod./.

Mezi základní způsoby částečné dekontaminace patří:

- oplach obuvi tekoucí vodou nebo otíráním hadry namočenými ve vodě

- oplach nebo otírání obuvi dekon tartii na fin í mi roztoky

- umývání /otírání/ obuvi organickými rozpouštědly, nejčastěji benzinem.

Nejvýhodnější a nejtíčinnější způsob je oplach /otíráni/ obuvi dekontaminační-

mi roztoky obsahujícími saponáty, komplexotvornou látku a případně další komponen-

ty. První způsob je málo líčlnný a při posledním vzniká nebezpečí otrav, požárů a

navíc obuv se zbavuje konzervačních látek. Kromě toho může zamoření snadno pronik-

nout hluboko do materiálu obuvi. Omývání vodou je účinné pouze při dekontaminaci

hladkých, nenasáklivých materiálů. Navíc silně a často promáčtná obuv při vysychá-

ní, není-li navlečena na kopytě, mění tvar /deformuje se/.

2.6.3.2 tfplná dekontaminace obuvi

Při dekontaminaci obuvi není zásadních rozdílu mezi způsoby částečné a Úplné

dekontaminace. K výčtu používaných metod patří ještě metoda abrazivního opracování

/obrusovaní/ podešví obuvi. Je-li prováděna za sucha, jsou opatření na ochranu pra-

covníků náročnější, při "mokrém" způsobu je rychle zanášen povrch brousicího ko-

touče. Její předností je vysoká účinnost, nedostatkem pak rychlý úbytek podešve a

tím brzké znehodnocení obuvi.

Mezi částečnou a úplnou dekontaminaci obuvi je rozdíl v tom, že úplnou dekon-

taminaci:

- provádíme ve speciální prádelně /stanici, umývárně/

- je uskutečňována zpravidla pomocí výkonného zařízení

- je prováděna s mezikontrolami stupně zamoření /ke sledování účinnosti a úplnosti

dekontaminace/.

K nejúčinnějším a nejužívanějším metodám patří oplachování a ostřikování obu-

vi dekontaminačními roztoky podle následujícího postupu:

1. Oplach - ostřik roztokem

0,5% saponátu /Etoxon, Jar, Sapon/ a

0,2% HMPNa 303 K 1 min

2. Oplach - ostřik vodou studenou 0,5 min
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3. Opiach - ostřik roztokem

0,1% hm. Syntronu a

0,25% hm. Tixu /aj. prostředku/ 333 K 1 min

4. Oplach - ostřik vodou studenou 0,5 min

Při dekontaminaci pryžové obuvi lze zařadit před dekontaminační proces odmo-

čení nečistot stáním obuvi v namáčecí vaně ve vhodném dekontaminačním roztoku. Je-

ho složení bývá blízké roztoku, kterým je zahajována dekontaminace obuvi. Jak bylo

v předchozím odstavci uvedeno, tento postup umožňuje dosáhnout vyššího dekontami-

načního účinku, zejména u podešví.

Také při dekontaminaci obuvi platí, že vyšší účinnost dekontaminace lze do-

sáhnout současným drhnutím a opracováním povrchu obuvi kartáčovými štětkami. Tím

se může zkrátit i potřebný čas k dekontaminaci.

Při dekontaminaci obuvi je dosahováno obecně nižšího stupně dekontaminace než

při dekontaminaci pracovních a ochranných pomůcek. Proto se dnes orientuje výběr

na jednoduché, přitom dostatečně chránící, třeba jen jednorázově použitelné návle-

ky na obuv. Ty se pak nedekontaminují, ale po mechanickém zničeni nebo při kontami-

naci nad přípustnou mez, se ukládají jako tuhý odpad.

2.7 DEKONTAMINACE OSOB

Cílem dekontaminace osob je zabránit důsledkům zevní kontaminace radioaktiv-

ními látkami, tj. radiačnímu poškození kůže a případně druhotné vnitřní kontamina-

ci. Dekontaminací osob se rozumí odstraňování radioaktivních látek s kůže, očí,

úst a nosohltanu kontaminovaných osob.

S ohledem na reálné složení kontaminantu a zejména směsi štěpných produktů/

převažuje při zevní kontaminaci kůže účinek záření beta. Prakticky veškerá energie

tohoto záření, jež prochází kůží, se v ní absorbuje, nebot střední doběh záření be-í

ta v měkké tkáni činí řádově milimetry. Reakce kůže na účinek ionizujícího záření

je závislá na řadě faktorů, jako dávka záření, způsob ozáření, druh záření, expo-

ziční rychlost záření, funkční stav organismu, jeho stáří atd. 2 uvedených faktorů

je nejvýznamnější dávka adsorbované energie záření.

Poškození kůže po ozáření má obvykle charakter zánětů kůže /radiodermatitidy/.

Podle časového průběhu radiačního poškození kůže rozeznáváme akutní a chronickou

formu. Akutní radiodermatitida se rozvíjí při vysokých dávkových příkonech řádově

v desetinách až jednptkách Gy.h" . Největší expoziční příkon záření beta vzniká

při povrchové kontaminaci kůže mladou směsí štěpných produktů. Chronická radioder-

matitida je vyvolaná účinkem kontinuálního nebo frakcionovaného ozáření beta při

nízkém expozičním příkonu řádově v tisícinách Gy za hodinu.

Dávkové příkony v kůži od částic beta různé energie při povrchu kůže za sucha

plošnou aktivitou 37 kBq.cm uvádí tab. 30 /121/.

Kůže má pro existenci člověka mimořádný význam a plní některé důležité funkce,

především bariérovou, tj. ochranu organismu před intoxikací saprofytickými a choro-

boplodnými /patogenními/ mikroorganismy. Kromě jiného kůže vytváří bariéru před

průnikem /resorpcí/ radioaktivních látek, přičemž zdravá /neporušená/ kůže plní tu-
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to funkci mnohem lépe než poškozená /porušená/, která se může stát jednou z výz-

namných bran vstupu radionuklidů do organismu člověka.

2.7.1 TYPY VAZEB RADIONUKLIDŮ S KOŽÍ

Nechráněný, ale za jistých okolností i chráněný tělesný povrch může být konta-

minován radioaktivními látkami /nejčastěji ve formě prachů Si roztoků/.

Charakter a pevnost zachycení radioaktivních látek na povrchu kůže i v kůži,

stejně tak i jejich průnik do vnitřních částí organismu, je dán složitým komplexem

různých faktorů. Zhruba je možno je rozdělit na dvě skupiny: podmiňující vlastnosti

kontaminantu a určující stav povrchu kůže. K prvním patří takové faktory, jako jsou

chemické formy a fyzikálně chemické vlastnosti radionuklidů, resp. jejich slouče-

nin, chemické vlastnosti radionuklidů, vlastnosti rozpouštědla a ostatních látek

tvořících charakter kontaminantu. Druhá skupina zahrnuje přítomnost vodně tukové

vrstvy na povrchu kůže, stav rohové vrstvy, intenzitu vyměšování potu a mazu. Do

zvláštní skupiny patří faktory mající vliv na podmínky vzájemného působení konta-

minantu s kůží, takové jako doba trvání kontaktu radioaktivních látek s kůží, se-

kundární zvlhčení kontaminované kůže aj.

V závislosti na fyzikálně chemických vlastnostech radionuklidů mohou vznikat

různé typy jejich vazby s kůží odlišující se nejen mechanismem, ale i energií vaz-

by. Existují čtyři typy vazeb radionuklidů s kůží /122/:

1/ Mechanické zadržení tuhých částeček, či roztoku radionuklidů na povrchu i

v pórech kůže.

2/ Fyzikální adsorpce nedisociovaných molekul a do jisté míry i koloidů.

3/ Iontoměnný efekt, který je hlavní příčinou vazby radioaktivních látek s kůží.

Je to dáno tím, že různé bílkoviny, z nichž je kůže složena /kollagen, albumin,

keratin, elastin/ jsou amfoterního charakteru. Ve vodném prostředí se v důsled-

ku polarizace budou v kyselém prostředí nacházet zásadité skupiny bílkovin typu

H3N - HCOOH schopné vytvářet sole s anionty kyselin, zatímco v zásaditém pro-

středí budou vznikat karboxylové skupiny typu H_N - R - C00~ schopné reagovat

s katiónty.

4/ Chemosorpce - k té dochází tehdy, jestliže radionuklid vytváří a atomy látek

přítomných v kůži pevnou kovalentní vazbu. Je charakteristická pro soli těžkých

kovů. Zvláště pevnou vazbu vytváří kationty Zr, Th, La, Ce, Fe, Cr, které

s polárními skupinami bočních skupin -COOH, -NH^ a -OH i peptidovými skupinami

vytvářejí nerozpustné vnitřně komplexní mnohojaderné sloučeniny.

Při kontaktu kůže s roztoky pronikají radionuklidy rychle do kůže a rozmistu-

jí se do celé její hloubky. Hlavním mechanismem průniku je prostup potními a mazový-

mi žlázami. Po průniku prakticky ihned reagují, zejména s bílkovinami kůže.

Viskózni povrchové filmy umožňují vyšší adhezi radioaktivního spadu na kůži.

Jinou jejich vlastností je, že brání přímému styku radioaktivního kontaminantu

s vlastním povrchem kůže. Při dekontaminaci bývají tyto filmy částečně společně

s aktivitou s povrchu kůže odstraňovány.

Celkově vstřebané množství radioaktivních látek kůží závisí na stavu kůže.

Porušená kůže /při poraněních, popáleninách, poleptání aj. poškozeních/ je jednou

z významných vstupních bran kontaminantu do organismu. Iljin a kol. /123/ zjisti-
85li, že poraněnou kůží je Sr resorbováno 200x více než kůží nepoškozenou. Týž

autor se spolupracovníky /124/ sledoval závislost proniklého množství Cs a
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Tab. 30 Dávkové příkony /mGy.h / v závislosti na hloubce v kůži od částic beta z 1 cm povrchu kontaminovaného

aktivitou 37 kBq /1/UCi/ při kontaktním suchém zamoření různými radionuklidy

Hloubka

/mm/

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

0.40

0.50

0.60

0.80

1.00

14c

19,

3,

0,

0,

1

4

3

0

3 2P

66,

58,

52,

48,

44,

41,

37,

33,

30,

25,

21,

3

0

7

2

6

7

0

3

1

0

0

35s

19,

4,

0,

0,

0,

1

1

6

1

0

57

3,

1,

0,

0,

Co

1

6

4

0

5 8CO

10,

7,

5,

4,

3,

2,

1,

o.

0,

0,

0,

6

7

7

4

4

6

5

9

5

1

0

5 9 F e

40,

23,

15,

10,

7,

5,

2,

1,

0,

0,

0,

6

7

5

6

5

4

9

5

9

1

0

6 8 G a

58..

52,

47,

45,

41,

39,

35,

32,

29,

25,

21,

2

1

9

0

9

4

7

3

7

3

7

Částice

75

4,

1,

0,

0,

0,

0,

0,

0,

0,

Se

7

6

7

4

3

3

2

1

0

beta

87m

13,

11,

10,

9,

9,

8,

7,

5,

4,

1,

0,

emitované

Sr

5

9

7

9

1

4

1

7

4

6

1

9 9 m T c

10,9

6,0

1,1

0,1

0,0

radionuklidem

113

26,

23,

21,

19,

17,

16,

13,

11,

8,

2,

0,

5

3

1

3

8

4

8

1

4

9

1

131

57,

39,

30,

23,

19,

15,

10

7,

4

2

0

I

6

8

2

8

2

7

6

2

8

1

8

133

49,

21,

12,

7,

5,

3,

1

0,

0

Xe

9

3

8

9

0

1

1

3

0

169

51,

24,

8,

2,

1,

0

0

0

0

Yb

1

2

4

7

3

6

2

1

0

198

66,

51,

42,

36

31

28

22

18

14

9

6

AU

1

0

4

4

8

1

4

0

5

4
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9O

Sr kůží na rozsahu /hloubce/ poleptání kůže kyselinou dusičnou různých koncentra-

cí. Nalezli přímou úměrnost průniku radionuklidů a jejich prvotní depozice v orga-

nismu na koncentraci použité kyseliny dusičné.

Naproti tomu Bažin aj. /125/ nena;ezli závislost mezi hodnotou resorpce Po

kůží a koncentrací kyseliny dusičné při 24 h kontaktu roztoku polonia v 0,05 až

0,8 N HNO3.
on 1^7

Vykouřil /126/ studoval experimentálně na krysách vstřebávání Sr, Cs a
144

Ce, jakož i směsi štěpných produktů z neporušené kůže a z popálenin II. a III.

stupně u neozářeného organismu a u organismu ozářeného bezprostředně předtím

dávkou 5 Gy. Kromě jiného zjistil, že největší vstřebávání radioaktivních látek

nastává u popáleniny III. stupně, tj. tam, kde je nejvíce poškozena kožní bariéra

organismu. Ozáření dávkou 5 Gy bezprostředně, ani v průběhu nemoci z ozáření, sta-

tisticky významně neovlivnilo vstřebávání radionuklidů, jak z neporušené kůže, tak

z popáleniny.

V laboratoři jednoho z autorů /127/ byly studovány rozdíly v resorpci někte-

rých radionuklidů odmaštěnou a neodmaštěnou kůží krys v závislosti na době kontak-

tu kontaminantu s kůží. Ukázalo se, že existuje řádový rozdíl v resorpci mezi

jednotlivými radionuklidy, daný zejména jejich rozdílnými chemickými formami.

Absorbovaný podíl aktivity se prakticky neliší u kůže odmaštěné éterem a kůže

neodmaštěné /12 7/.

Ke všem pokusům, v nichž byla sledována resorpce radionuklidů kůží pokusných

zvířat, je nutné podotknout, že nalezené hodnoty nelze extrapolovat na člověka,

jak to dokazují ve své práci Ivanov a Maksimova /128/.

V důsledku průniku /resorpce/ radioaktivních látek kůží může dojít k vnitřní

kontaminaci organismu, ale zejména k ozáření jednotlivých vrstev kůže. Dávky jsou

závislé na plošné aktivitě, charakteru kontaminantu, stavu kůže a na čase uplynulém

od kontaminace. Kinetickou studii distribuce aktivit a dávek v různých hloubkách

bazálni vrstvy kůže kontaminované 3H, 1 3 7Cs, 8 9Sr, 2 3 9Pu a 2 4 1Am uskutečnil Henson

/129/.

2.7.2 DEKONTAMINACE KŮŽE

Jak vyplývá z předchozího odstavce, lze očekávat rozmanité formy vazeb radio-

aktivních látek s kůží, jakožto proteinovým materiálem, a to v závislosti na pod-

mínkách, za nichž došlo ke kontaminaci. Většina vytvořených vazeb se vyznačuje

značnou pevností, což spolu se skutečností, že je třeba dbát na to, aby při dekon-

taminaci nebyla kůže porušena, vede k závěru, že dekontaminace kůže je vážným

problémem.

Směrné hodnoty plošné aktivity povrchu těla radioaktivními látkami, jak je

stanovuje návrh novelizace Vyhl. 59/72 Sb. /6/, jsou velice nízké, takže při je-

jich dodržení nemůže dojít k jakémukoli poškození kůže ani ke vzniku pozdních

následků z ozáření. Dodržovat tyto hodnoty v běžné praxi je reálné. K překročení

akčních limitů dochází zpravidla jen při mimořádných situacích nebo při nedodržování

zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s otevřenými zářiči.

Co do rozsahu rozeznáváme dekontaminaci osob částečnou, která zahrnuje pře-

devším dekontaminaci rukou a nekrytých částí těla /obličej, šíji, výplach spojiv-

kových vaků, list a nosu/ a dekontaminaci úplnou, při níž se provádí dekontaminace

celého těla.
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Má-li být dekontaminace účinná, musí být provedena co nejdříve po podezření

nebo průkazu kontaminace a uskutečněna optimálními metodami a prostředky.

Nejčastější metodou je prosté mytí rukou ev. těla teplou vodou a mýdlem

s použitím žínek, kartáčů apod.

Nejběžnějšími dekontaminačními prostředky jsou mýdla, šampony, mycí pasty a

dále speciálně připravované dekontaminační roztoky v závislosti na druhu převažu-

jícího radionuklidu, jímž byla způsobena kontaminace /viz tab. 31/.

Tab. 31 Příklady složení roztoků pro dekontaminaci kůže

Složení dekontaminačního
roztoku /% hm./

Kyselina citrónová
0,5 - 1,0

Kyselina štavelová
0,5 - 1,0

Komplexon 3
0,05 - 0,1

Hexametafosf orečnan
sodný
0,07 - O,2

Koncentrace
/ g/l /

5 - 1 0

5 - 1 0

0,5 - 1

0,7 - 2

Použít při kontaminaci
radionúklidy

železa, olovo, mědi

stroncia, barya, zirkonia

prvků vzácných zemin a
směsí štěpných produktů

směsí štěpných produktů

Zpravidla je výhodné používat roztoky obsahující jak tenzid, tak komplexo-

tvornou látku.

Mýdlo samo o sobě není vhodným prostředkem dekontaminace kůže. Příčin je ně-

kolik. Především roztoky mýdel /až na výjimky/ jsou alkalické /pH přibližně 9 - 1 0

i více/, což vede u řady radionuklidu, zejména prvků vzácných zemin, ke vzniku

koloidních forem. Ty se sice adsorbují na povrchu kůže v malém podílu, ale zato

nevratně. Mýdla jsou málo účinná zejména při použití vody o vysoké tvrdosti. Pro

některé případy, jako např. při kontaminaci kůže některými radiofarmaky obsahují-
99 67 I11

čími Tc, Ga, x In je dekontaminace rukou mýdlem účinná při mytí v tekoucí vo-

dě po dobu 90 s /130/.

Vykouřil /126/ experimentálně ověřoval účinnost dekontaminace u neporušené

kůže, popálenin II. a III. stupně, a to jak u'"celotělově ozářených, tak neozáře-
ných krys. Zjistil, že dekontaminace kůže a popálenin radionuklidy Sr, Cs,
144

Cs, jakož i směsí štěpných produktů je nejúčinnější u neporušené kůže, méně

u popálenin II. stupně a nejméně účinná je u popálenin III. stupně. Ověřil vysokou

dekontaminační účinnost 2 až 5% roztoku Jodonalu B, která se blíží účinku dekonta-

minačního roztoku běžně používaného na pracovištích s otevřenými 2ářiči, ve slo-

žení 0,1% hm.Saponu + 0,35% hm. Chelatonu 3 x 0,35% hm. hexametafosforečnanu sod-

ného. Nebyla dokázána statistická významnost rozdílu účinnosti dekontaminace kůže

/a popáleniny/ mezi neozářeným organismem a organismem ozářeným bezprsotředně či

týden po zamoření radioaktivními látkami. Nebyl zjištěn statisticky významný roz-

díl lokálního efektu dekontaminace, byla-li tato uskutečněna 1 h nebo 6 h po kon-

taminaci .

Pivoňka /131/ zkoumal deko; Laminační účinky Jodonalu B v ředění odpovídajícím

použití v dezinfekční praxi při odstraňování povrchové kontaminace radioaktivními

látkami dermoepidermálních štěpů lidské kůže. Dospěl k závěru, že dekontaminační

157



účinnost 2% hm. roztoku Jodonalu B je statisticky významně vyšší ve srovnání s vo-

dou. Jodonaly jsou látky vykazující dezinfekční a antiseptické vlastnosti. Obsahu-

jí jod, nosič /kopolymér etylénoxidu s propylénoxidem/, kys. fosforečnou aj. látky.

Experimentálně bylo ověřováno zvýšení dekontaminační účinnosti mýdla patřící-

ho do soupravy osobního zdravotnického Balíčku /jímž má být za mimořádné situace

vybaven každý občan ČSSR/ přídavkem komplexotvorných látek /132/ a jemně mletého

ionexu Ostion KS /133/. Výsledky jsou uvedeny v tab. 32. Mýdla č. 1 a 2 jsou mýdla

s přídavkem pouze komplexotvorných látek, mýdlo A-2 obsahuje kromě nich též ionex.

V naši práci byla též ověřována dekontaminační účinnost prostředku Dekontacoll

/NSR/, který svými vlastnostmi patří mezi tuhé pěny s otevřenými póry. Bylo zjiště-

no /127/, že jeho účinnost je nižší, než běžně užívaného 0,3% hm. roztoku Komplexo-

nu 3 a navíc, při jeho použití vznikají drobné krvácivé ranky.

Tab. 32 Dekontaminační účinky 1% roztoků mýdel a vody

Dekontaminační
prostředek

mýdlo původního
složení

mýdlo č. 1

mýdlo č. 2

mýdlo A-2

voda

pH

10,2

10,1

10,0

10,0

6,1

Čas uplynulý od
kontaminace /min/

10 60

DÚ /%/

85,9 + 3,1

94,9 + 0,6

89,9 + 2,1

80,5 + 2,5

90,5 + 1,8

94,9 + 0,6

94,5 + 0,8

96,1 + 1,0

64,6 + 3,5

Mýdla č. 1, 2 a A-2 jsou mýdla se zvýšenou dekontaminační účinností. Kůže krys

byla kontaminována roztokem směsi štěpných produktů o pH 2,6.

Mezi hlavní obecně uplatňované zásady při dekontaminaci osob patří:

a/ Dekontaminace se má zahájit co nejdříve.

b/ V prokázaných případech současného vnitřního zamoření je nutno zahájit léčbu

vnitřní kontaminace.

c/ U poraněných osob je nutno zabránit šíření kontaminace do nekontaminované rány

/překrytím plenou z polyetylénu apod./.

d/ Dekontaminace se nikdy nesmí stát příčinou odkladu poskytnutí zdravotnické po-

moci, zejména neodkladných výkonů zachraňujících život.

e/ Při dekontaminaci je třeba vyvyrovat se použití rozpouštědel tuků /urychlují

průnik radioaktivních látek kůží/.

f/ Dekontaminace má být prováděna jednoduchými metodami. Zpravidla je zahájena omý-

váním mýdlem /nejlépe kyselým/ a vodoa. Mytí celého těla musí předcházet co

nejdůkladnější dekontaminaci rukou /aby kontaminant nebyl roznášen po dalších

oblastech těla, zpravidla málo kontaminovaných/. Zvláštní pozornost věnujeme

důkladnému šamponování vlasů.

g/ Voda má být vlažná, nikoliv horná /způsobila by překrvení a tím usnadnila prů-

nik látek kůží/.

h/ Při dekontaminaci, zejména citlivých částí tělesného povrchu, je nutno postu-

povat opatrně, zvláště při použití kartáčků, žínek apod.
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i/ Celý proces by mél být doprovázeni monitorováním/ t j . zjišťováním stupně konta-

minace před zahájením dekontaminace, v jejím průběhu i po jejím skončení.

j/ Ve zvláštních případech jsou k dekontaminaci kůže použity roztoky speciálního

složení, a to v závislosti na charakteru kontaminujících látek, stavu pokožky

apod.

k/ Do dekontaminačních roztoků zásadně nepřidáváme elektrolyty /zvyšují resorpci

radionuklidů kůží/.

1/ Snadnější je profylaxe, než provádět dekontaminaci. Proto je nutné přísně dbát

dodržování zásad používání prostředků osobní ochrany a všech radiohygienických

pravidel při práci s otevřenými zářiči.

2.7.3 ČÁSTEČNÁ DEKONTAMINACE OSOB

Prvořadým cílem částečné dekontaminace osob /ČDO/ je v maximální míře odstra-

nit radioaktivní látky s povrchu nechráněných částí těla.

ČDO se provádí v přestávkách při činnosti v kontaminovaných prostorech /při

dekontaminačních pracích apod./, před jídlem nebo ihned po opuštění kontaminované-

ho prostředí.

CDO zahrnuje odstranění radioaktivních látek jak s nechráněného povrchu těla,

tak i oděvu a ochranných pomůcek. Obsah a také postup při provádění ČDO se liší

v závislosti na podmínkách pracovní činnosti, prostředí a na tom, zda se provádí

v kontaminovaných prostorech či mimo ně.

ČDO zpravidla předchází úplné dekontaminaci osob. Částečná dekontaminace ra-

něných se obvykle provádí ve zdravotnickém středisku a nemá přednost před provede-

ním výkonů zachraňujících život.

Nejjednodušším způsobem ČDO je prosté omytí nekrytých částí těla vodou z nej-

bližšího nezamořeného zdroje vody, výplach spojivkových vaků, úst a nosohltanu.

K dekontaminaci sliznic /očí, úst a nosohltanu/ lze též použít fyziologický roz-

tok /O,9% NaCl/ nebo roztoky slabých dezinfekčních činidel, jako jsou např. rozto-

ky cca 0,3% hm. manganistanu draselného, ev. 3% hm. kyseliny borité.

2.7.4 ÚPLNÁ" DEKONTAMINACE OSOB

Úplná dekontaminace osob /ÚDO se provádí mimo kontaminované prostory zpra-

vidla po splnění pracovních úkolů nebo ihned u osob, které byly v okruhu kontami-

nace po vzniklé nehodě. Bezpodmínečně se provádí ve všech případech, kdy po pro-

vedení částečné dekontaminace úroveň kontaminace pokožky převyšuje přípustné hod-

noty. Je vhodné provádět úplnou dekontaminaci po každém skončení pobytu v kontami-

novaných prostorech, po skončení směny, po manipulaci s kontaminovanou technikou,'

po kontaminačních pracích, po opuštění prostorů zasažených radioaktivními látkami.

Úplná dekontaminace osob se provádí bu3 v zařízeních zvlášt k tomu účelu vybu-

dovaných, tj. na místech úplné dekontaminace osob /MťJDO/ nebo v tzv. hygienických

smyčkách. V zásadě lze takovéto zařízení rozdělit na svlékárnu, umývárnu a oblékár-

nu. Na obr. 17 je schematicky znázorněno pracoviště pro úplnou dekontaminaci osob

/hygienické smyčky/.
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ZZS - závodní zdravotnické středisko; K - stanoviště pracovníka
kontroly kontaminace; Z - stanoviště zdravotníka /lékaře/;
TS - tř ídicí stanoviště; D - nádoby s dekontarainačním roztokem;
S - sběrná nádoba na použité tampony a žínky

Obr. 17 Schéma místa úplné dekontaminace osob



V dalším bude uveden postup např. při vzniku havarijního stavu, kdy je počet

kontaminovaných osob mnohem větší než při normálním provozu jaderné elektrárny.

Osoby procházejí třídícím stanovištěm, které je rozdělí na kontaminované a nekon-

taminované. Kontaminovaní odloží ve svlékáme oděv, prádlo, obuv a cenné věci

/osobní/ uloží do sáčku, který opatří zdravotník /dozimetrista/ jmenovkou a vezme

sáček do Jschovy. Zpravotník zjistí, zda případné poranění osob nebude bránit pro-

vedení dekontaminace. Buä upevní na poraněná místa gázu a PE folii nebo odešle

zraněného do závodního zdravotnického zařízení. Zdravotník současně převezme osob-

ní dozimetr jednotlivých osob a podle typu buä provede ihned jeho vyhodnocení a

provede o výsledku měření záznam nebo předá dozimetr dozimetrické službě. Dojde-li

k překročení přípustných hodnot ozáření, hlásí tuto okolnost ihned vedoucímu pra-

covníku závodního zdravotnického střediska. 0 každé přicházející osobě provede

záznam do příslušného formuláře /základní osobní data, datum měření, výsledky mě-

ření povrchového zamoření/. Pracovník dozimetrické kontroly /dozimetrista/ zjišťu-

je místa s nejvyšším zamořením a upozorňuje kontaminovaného, aby věnoval zvýšenou

péči těmto místům při dekontaminaci.

Potom přicházejí osoby do umývárny /do sprch/. Zde se umyjí pod sprchami tep-

lou vodou a mýdlem za použití měkkých kartáčů nebo žínek. ZvlášĚ důkladně si nej-

prve myjí ruce, šíji, obličej a části těla pokryté vlasy a chlupy. V umývárně si

také vypláchnou iístav, nosohltan a oči. Zvýšenou péči je třeba věnovat umytí mezi

prsty. Je-li to možné, ostříhají se nehty. Ve zvláštních případech bude nutno

ostříhat, případně i vyholit vlasy. Jinak postačí důkladné umytí vlasů šamponem.

Při dekontaminaci nesmí dojít k silnému podráždění kůže a mechanickému poru-

šení jejího povrchu. Proto opakujeme dekontaminaci jen tolikrát a použijeme jen

takových prostředků, které umožní snížit stupeň kontaminace na minimum bez poru-

šení kůže. Ta místa, která byla pracovníkem kontroly označena jako silně kontami-

novaná, se dekontaminují roztoky zvláš£ k tomu určenými, případně pomocí jiných

pomůcek. Použité žínky nebo gázové tampony se odkládají do sběrné nádoby. Potom se

dekontaminovaná místa znovu omývají vodou a mýdlem. Pro výplach očí, ú"st a noso-

hltanu se použije stejných roztoků, jak bylo uvedeno u částečné dekontaminace.

Je žádoucí, aby spouštění sprch bylo ovládáno šlapkami a voda měla stálou,

automaticky regulovatelnou teplotu. Výhodné je použití průtočných kartáčů s měkkým

vlasem při vhodně zvolené tlouštce vlasu.

Při východu z umývárny /u vstupu do oblékárny/ je další stanoviště pracovníka

kontroly, který vrací zpět do umývárny osoby, u nichž dekontaminace nebyla dosti

ličinná a které jsou i nadále kontaminovány nad přípustné normy. Jestliže se ani

opakovaným důkladným umytím nesníží stupeň kontaminace pod přípustnou hodnotu,

jsou tyto osoby předány zdravotníkovi, který zařídí jejich odeslání do zdravotní-

ho střediska. U těchto osob /zejména při nálezu vyššího dávkového /expozičního/

příkonu gama v oblasti prsou a břišní krajiny/ je podezření z vnitřní kontaminace.

Do závodního zdravotnického střediska se odesílají i osoby s různým druhem drobných

kontaminovaných poranění, která vyžadují odborné lékařské ošetření. Ostatní osoby

se oblečou a odcházejí na místa určení.
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2.7.5 SLOŽENI ROZTOKU PRO DEKONTAMINACI KŮŽE

Prostředky pro dekontaminaci kůže jsou směsí látek obsahujících: povrchově

aktivní látku, komplexotvorné činidlo, iontoměnič, různé typy plnidel a konečně

látky na ochranu kůže. Složení, dloha a vlastnosti všech těchto látek byly disku-

továny v I. části této práce. Zatím co pasty obsahují téměř všechny shora jmenova-

né komponenty, roztoky obsahují zpravidla jen 1 až 3 komponenty. Po použití rozto-

ků se kůže ošetřuje přípravky zvlášE k tomu ilčelu určenými /Indulona, lanolin,

glycerin a j ./ .

2.7.5.1 Receptury roztoků a past pro dekontaminaci osob

2.7.5.1.1 Dekontaminační roztoky vhodné pro umývárny v rámci MÚDO pro ČDO apod.

Kyselina citrónová

Připravují se její roztoky o koncentraci 1 až 3% hm., zpravidla v destilova-

né /demineralizované/ vodě. Citranový anion vytváří s řadou kationtů stabilní

komplexy. Hlavní předností kyseliny citrónové je dostupnost a okolnost, že neata-

kuje v této koncentraci pokožku.

Polyaminopolykarboxylové kyseliny a jejich soli

Mezi ně patří především dvojsodná sůl etyléndiamintetraoctové kyseliny

/Komplexon ni./. Vytváří komplexy s celou řadou kationtů s poměrně vysokou kon-

stantou stability. Je dobře rozpustná ve vodě i za laboratorní teploty /10,8 g

při 295 K/. Při pH nižším než 2 vypadává z rotoku ve formě bílé, ve vodě nerozpust-

né volné kyseliny etyléndiamintetraoctové. K dekontaminaci se připravují její

0,5 až 1,5% hm. roztoky.

Další významnou látkou této řady je DTPA /dietyléntriaminpentaoctová kyseli-

na/. V praxi je využívána především její trojsodnovápenatá a pětisoůná sůl. Ve

vodě jsou snadno rozpustné. Používají se její roztoky o koncentraci 0,5 až 1,5%

hm. Jsou stálé a lze je tudíž připravovat do zásoby.

Polyfosforečnany sodné

Mezi nejužívanější, nejznámější a dostupné patří především směs polyfosforeč-

nanů sodných, zvaných hexametafosforečnan sodný. Vykazuje vlastnosti komplexotvor-

ných látek a současně kapalného katexu. Deflokuluje a peptizuje koloidy. Připravu-

jí se roztoky 0,25 až 1% hm /pH kolem 5/. Je dobře rozpustný, není však v rozto-

cích stálý a podléhá hydrolýze. Účinnost se tím však nemění. Používá se zejména

v kombinaci se sulfonovanými vyššími mastnými kyselinami.

Mýdlo, soda, saponáty

Používají se roztoky sody 0,5 až 1% hm. nebo roztoky mýdla libovolného druhu

1 až 3% hm. Na silně znečištěné ruce je vhodné volit koncentraci 0,2 až 0,5% hm.

mýdla + 2% hm. sody. Roztoky saponátů se připravují v koncentracích doporučených

výrobcem, zpravidla ne více než 0,1 - 0,3% hm.

Vícekomponentové roztoky

Jako příklad lze uvést:

- vodný roztok sody /O,5 až 1% hm./ příp. mýdla s přídavkem 0,5% hm. Komplexonu

III.
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- vodný roztok 0,3% hm. saponátu /nebo mýdla/ + 0,7% hm. hexametafosforecnanu

sodného

- roztok kyseliny citrónové 1% hm. s přídavkem 0,5% hm. DTPÄ + 0,3i hni. saponátu.

2.7.5.1.2 Pasty

Je možno je připravit do zásoby. Jsou použitelné zejména pro částečnou de-

kontaminaci rukou. Hodí se zejména tam, kde nebude dostatek nekontaminované vody.

Jako příklad uvádíme pasty následujícího složení:

I.

Dvojsodná sůl monoesteru sulfojantarové kyseliny 7 %

Dietyletanolamid 8 %

Hexametafosforečnan sodný 5 %

Pemza 15 %

Jíl /sušený, mletý/ 63 %

Karboxymetylcelulóza 2 %

II.

Alkylsulfát 5 %

Hexametafosforečnan sodný 20 %

Jíl /sušený, mletý/ 73 i

Lanolin /nebo glycerin/ 2 %

III.

Saponát /práškový/ 5 %

Hexametafosforečnan sodný 5 %

Kaolin 76 %

Karboxytietylcelulóza 3 %

Glycerin 11 %

Mevrick aj. srovnávali dekontaminační účinnost mýdla s vodou se čtyřmi dalšími

prostředky dekontaminace kůže v pokusech na dobrovolnících, jimž aplikovali rozto-

ky ""TC, I a Cr na dlaň ruky a po vysušení v proudu teplého vzduchu podrobi-

li dekontaminaci. Experimenty potvrdily, že nejúčinnějším prostředkem je čisticí

prostředek kůže obsahující abrasivní látku /134/, který již po mytí v trvání 30 s

až 1 min odstraňuje 91 až 95% původní aktivity.

V CSSR je v současné době připravován do výroby suspenzní mycí prostředek se

zvýšenými dekontaminačními účinky DEKONT na bázi mycírh prostředků REAL a MI0 85.

Obsahuje kromě všech základních složek, které obsahují mycí pasty, také abrasivní

látku /hydratovaný kysličník hlinitý/, komplexotvorné laiky a jemně mletý ionex

typu Ostion KS. Tento prostředek má, podle našeho ověření, dosud nejvyšší dekonta-

minační účinnost při dekontaminaci kůže i povrchů jiných materiálů /117/.
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2.8 DEKONTAMINACE VOD

2.8.1 DRUHY DEKONTAMINOVÁNÍCH VOD A JEJICH CHARAKTERISTIKA

Voda má v provozu JE důležitou úlohu. Mimo funkcí v jaderné technologii /ja-

ko moderátor a reflektor/ zabezpečuje přenos tepla v primárním a sekundárním okru-

hu, používá se pro pomocné chlazení a dochlazování, pro přípravu dekontaminačních

a čisticích roztoků apod. Proto musí být vodnímu hospodářství JE věnována náleži-

tá a stálá pozornost.

Je v zájmu ochrany životního prostředí, aby každý provozovatel jaderného za-

řízení a každý uživatel otevřených zářičů se povinně postaral o likvidaci radio-

aktivních odpadů, které přitom vznikají.

Jaderné elektrárny a velká specializovaná pracoviště proto kromě jiného budu-

jí zvláštní zařízení k dekontaminaci vody. V některých případech, např. u uživate-

lů omezených aktivit méně toxických radionuklidů postačí dpravna vody sestávající

ze soustavy sběrného potrubí/ sběrné nádrže a ředicí nádrže s výpustí do vnější

vodoteče. V jiném případě jsou budovány jednoduché úpravny vody, založené na

principu srážení a koagulace. Kaly jsou vypouštěny na kalová pole a.po odpaření

vody je s tuhým zbytkem nakládáno jako s RAO. Tato chemická metoda bývá pro většinu

případů dostatečně účinná. V jaderných elektrárnách se zřizuje celá soustava spe-

ciálních stanic dekontaminace vod v závislosti na jejich složení. Každá z těchto

stanic pracuje speciální metodou.

K základním požadavkům na očistu radioaktivně zamořených vod patří:

- vysoký stupen dekontaminace, v každém případě tak, aby objemová aktivita vypouš-

těných vod byla nižší než mez dovolená příslušnou vyhláškou či normou

- minimální náklady na jednotkový objem dekontaminovaných vod

- maximální bezpečnost práce při zpracování vod

- minimální množství radioaktivních odpadů vznikajících při dekontaminaci vod.

Splnění těchto požadavků je podmíněno roztříděním vod podle jejich složení a

aktivity. K tomuto účelu je třeba vypracovat soustavu analytické a radiometrické

kontroly vstupních /nečistých/ i výstupních /upravených/ vod. Kromě toho je

zapotřebí organicky sjednotit prvky předúpravy, vlastní úpravy /dekontaminace/ vod

s likvidací tuhých a kapalných radioaktivních odpadů vznikajících v procesu dekon-

taminace .

Podle stupně znečištění a technologického použití se vody jaderné elektrárny

rozdělují do těchto kategorií /135/:

a/ voda primárního okruhu

b/ voda nádrží pro ukládání palivových článků

c/ omývací voda povrchů technologických zařízení a pracovních prostorů

d/ prací a sprchovací voda

e/ promývací voda parních generátorů sekundárního okruhu.

Hazucha a Hladký /136/ k hlavním zdrojům primárních kapalných radioaktivních
odpadů /RAO/ řadí:
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- úniky kapalných medií z technologických okruhů

- použité regenerační, promývací a kypřící roztoky z ionexových filtrů

- vody z hydrosrážek vyčerpaných ionexů

- odpadní vody z laboratoří

- odpadní vody ze speciální prádelny a hygienických smyček

- použité dekontaminační roztoky.

Systém čisticích stanic pro primární zpracování kapalných RAO, doplněných

o čisticí stanice plynných RAO v jaderné elektrárně Dukovany a bitumenaci je

uveden na obr. 18.

2.8.1.1 Voda primárního okruhu

Voda primárního okruhu se může znečišťovat radioaktivními produkty koroze

konstrukčních materiálů a při narušení hermetičnosti povlaků palivových článků

mohou do vody pronikat i štěpné produkty jaderného paliva. Kromě toho se mohou

aktivovat atomy různých prvků obsažených v napájecí vodě při průchodu aktivní

zónou a mohou tak vznikat radioaktivní nuklidy.

Voda primárního okruhu je zdrojem kontaminace zařízení primárního okruhu a

jeho potrubí, a proto její čištění má prvořadý význam. Část vody primárního okru-

hu se trvale odvádí z primárního okruhu /tzv. promývací voda/, čistí se ve spe-

ciálním čisticím zařízení a znovu se vrací do reaktoru jako napájecí voda. Čistí

se bud na odparkách nebo pomocí iontoměničovych filtrů. První způsob čistí vodu

s vysokou läčinností a objem RAO je malý. Vyžaduje však vysoké investiční a provoz-

ní náklady. Čisticí systém s iontoměniči je jednoduchý, provozně spolehlivý, avšak

méně účinný. Jeho největší předností je, že neodstraňuje z roztoku kyselinu bori-

tou použitou k regulaci výkonu reaktoru.

2.8.1.2 Voda z nádrži pro ukládání palivových článků, voda z nádrži čistého

kondenzátu

Voda v bazénu vyhořelého paliva může obsahovat jak aktivované korozní produk-

ty materiálů primárního okruhu, tak povlaků palivových článků. Dalším zdrojem

kontaminace je směs štěpných produktů, a to především radionuklidů s dlouhým po-
O O Q

ločasem přeměny, dále i samotné jaderné palivo a jadernou reakcí vzniklé Pu.

Úrovní objemové aktivity je tato voda řazena mezi nízce aktivní.

Voda z nádrží čistého kondenzátu se používá k doplňování vody primárního okru-

hu i bazénů, do nichž se ukládají palivové články připravené k výměně neboje dopl-

ňování bazénů s vyhořelými palivovými články. Používá se jí rovněž do vymíracích

nádrží, do nichž se ukládá technologické zařízení demontované z reaktoru a určené

k opiavě.

Hlavními metodami dekontaminace uvedených vod je destilace v odparkách a

iontová výměna v ionexových stanicích - nej častěji v návaznosti.

2.8.1.3 Omývaci voda

Omývacích vod se používá při dekontaminaci technologického zařízení a provoz-

ních prostorů vodou.

Tyto odpadové vody obsahují velké množství chemických příměsí, jejichž slože-

ní se značně mění v závislosti na způsobu a technologii dekontaminace. Odpadové

vody se čistí na odparkách s následným dočištěním iontoměničovými filtry.
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O l 4 ) 4 435
439

r.rtirŽ y\ - filtr ^ ^

Icupalinové pctrubí

plyn** v ŕ po truli í

pfltruťí pro tuhŕ a tekuté odpid>

- chladič (-*) - ímpadle

1 - Primárni okruh jaderné elektrárny; 11 - reaktor, 12 - parní generátor /PG/, 13 - hlavní cirku-
lační čerpadlo, 14 - hlavní uzavírací armatury, 2 - Systém doplňovaní vody a reagentů a borové re-
gulace; 21 - nádrž čistého kondenzátu, 22 - odplynovače borové regulace a doplňovaní vody primární-
ho okruhu, 3 - Systém havarijní ochrany primárního okruhu; 31 - barbotážni věž, 32 - nádrž havarij-
ní zásoby kyseliny borité, 33 - havarijní sprchový systém, 34 - drenáže havarijního sprchového sys-
tému, 35 - bazén výměny paliva, 36 - speciální čisticí /dckontaminační/ stanice havarijních systémů,
4 - Speciální čisticí /dekontaminační/ stanice primárního okruhu; 41 - kontinuální čištění /dekonta-
minace/ drenážních vod, 421 - čisticí stanice drenážních vod, 422 - nádrž nečistého kondenzátu,
43 - čištění /dekontaminace/ odpadních vod, 431 - speciální kanalizace, přepady nádrží, 432 - jímka
odpadních vod, 433 - úložiště nízkoaktivních radioaktivních odpadů /RAO/, 434 - úložiště středněak-
tivních RAO, 435 - úložiště vysoce aktivních RAO, 436 - destilační stanice odpadních vod a nečisté-
ho kondenzátu, 437 - čerpadlo pro husté vysoce aktivní kapaliny - "možnik", 438 - kontrolní nádrž
vyčištěného kondenzátu, 439 - ředění a vypouštění tritiovaných vod, 44 - čištění koncentrátu kyseli-
ny borité, 45 - čištění odluhu a odkalu PG, 5 - Systém čištění plynů, 5] - spalování vodíku, 52 -
- tritiovaná voda, 53 - čištění technologického odvzdušnení, 54 - odvětrávání, 55 - čištění úložišt
RAO a bitumenace, 56 - ředění plynů a vyvedení komínem do atmosféry, 6 - Systém bitumenace a likvi-
dace tuhých odpadů.

Náplně filtrů: a - katex H_ plnící současně funkci náplně mechanického filtru, b - katex H ,
c - anex OH , d - anex B0^» , e - absorpční náplň: aktivní uhlí.

Obr. 18 Zjednodušené schéma čisticích /dekontaminačnich/ systémů primárního okruhu

jaderné elektrárny s WER Dukovany
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Očištěná voda se skladuje v nádržích a opět se používá k dekontaminaci zaří-

zení a pracovních prostorů.

2.8.1.4 Prací a sprchovací vody

Také složení sprchovacích a pracích vod je rozmanité a závisí na složení de-

kontaminačních /mycích, pracích aj./ roztoků a na použité technologii. Vznikají

jako odpad při čištění /mytí/ speciálních pracovních bloků, při praní prádla a

oděvů, při dekontaminaci ochranných oděvů a pomůcek, při dekontaminaci /sprchová-

ní/ pracovníků v hygienických smyčkách apod. Obsahují často tenzidy způsobující

pěnivost a biologicky těžce odbouratelné fosfáty.

K čištění těchto vod se používá nejčastěji chemická metoda v kombinaci s ji-

nými metodami /srážení, spolusrážení, sorpce, iontová výměna, odstřeaování, re-

verzní osmoza, destilace/.

2.8.1.5 Promývací voda parních generátorů sekundárního okruhu

Promývací voda sekundárního okruhu zpravidla nebývá radioaktivní /s výjimkou

narušení hermetičnosti trubek parního generátoru/.

Čistí se nejčastěji iontoměničovými filtry, a to zejména tehdy, je-li obsah

chemických příměsí ve vodě malý. Očištěná voda se odvádí do drenážních nádrží

objektu strojovny pro použití v sekundárních okruzích.

2.8.2 ZPŮSOBY DEKONTAMINACE VOD

Jak bylo uvedeno v předchozí části a také v kap. 1.6.4, bývá technologie

úpravy radioaktivně kontaminovaných vod zpravidla složena z několika stupňů, je-

diná metoda /technologický stupeň/ nezabezpečuje požadovaný stupeň očisty, více-

stupňová technologie dosahuje vyššího celkového efektu, často při nižších provoz-

ních nákladech. Volba technologie vždy vychází z objektivně zjištěných vlastností

a složení upravovaná vody.

2.8.2.1 Postupy založené převážně na využití chemických metod

Tyto metody úpravy vody patří dnes již mezi klasické a jsou v praxi dobře

zvládnuty. Jsou nenáročné energeticky i z hlediska technologického zařízení. Dají

se provozovat i v improvizovaných podmínk'ách a jsou vhodné pro nouzová řešení.

Další jejich výhodou je, že jsou používány snadno dostupné chemikálie. Hlavní ne-

výhodou chemických metod očisty vody je vznik velkého množství špatně sedimentu-

jících vodnatých kalů a obecně nízká dekontaminační účinnost. Proto jsou používá-

ny většinou v procesech předúpravy vod před další metodou dekontaminace vod a bý-

vají tak prvním článkem na sebe navazující vícestupňové technologie úpravy vody.

Jako koagulanty jsou nejčastěji používány /137/ Al 2(so 4) 3 . 18 H2O, FeSO^,

Fe 2(SO 4) 3, Ca 3(PO 4) 2 a FeCl3 . 6 H 20. V zásaditém prostředí probíhají následující

reakce:

A1 2(SO 4) 3 + 6 NaOH — > 2 A 1 ( O H ) 3 + 3 Na2SO4 /2, 11/

Fe 2(SO 4) 3 + 6 NaOH r 2 Fe(OH)3 + 3 Na2SO4 /2, 12/

FeSO4 + 2 NaOH >• Fe(OHJ2 + Na2SO4 /2, 13/

Ca 3(PO 4) 2 + 6 NaOH —*• 3 Ca|OH)2 + 2 Na3PO4 /2, 14/

FeCl3 + 3 NaOH *• Fe(OH)3 + 3 NaCl /2, 15/
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Jako příklady možného technologického uspořádání uvádíme dekontaminaci odpad-

ních prádelenských vod čiřičem s M filtrem /s použitím chloridu železitého a hydro-

xidu sodného/ a technologický postup spolusrážení vodné suspenze hydratovaného

kysličníku vápenatého s roztokem síranu hlinitého.

Postup úpravy kontaminovaných prádelenských vod při použití čiřiče s M filtrem

spočívá v tom, že voda s přídavkem síranu železitého a hydroxidu sodného vstupuje

do čiřiče /obr. 19/ rychlomisičem /a/ a trubkou /b/ tangenciálně do koagulačního

/flokulačniho/ prostoru /c/. Sraženina s adsorbovanými nečistotami i radioaktivní-

mi látkami postupně sedimentuje do usazováku /d,/, odkud se podle potřeby zahuště-

né kaly vypouštějí do odpadu /e/. Z prostoru /c/ částečně -."yčištěná voda odchází

středovým prostorem /d,/, v němž se vznáší vločkový mrak, skrze nějž voda prochá-

zí. Pode dvěma perforovanými zcezovanými dny /f/ plavou ve vodě dvě vrstvy malých

polystyrénových kuliček /g/, tvořících mechanický filtr. Filtrát pak prochází přes

vrstvy / j / a perforovaná dna /f/ do prostoru /i/, odkud přepadá do trychtýřovité

nálevky /k/ a odchází z čiřiče potrubím /I/. Potrubí /m/ slouží k odvzdušňovaní a

zařízení /n/ k praní filtračních vrstev /g/.

Ve snaze o variantní řešení uvedené technologie byl proveden pokus s elektro-

lytickým dávkováním železa jako anodovým rozpouštěním, avšak od tohoto záměru muse-

lo být upuštěno. Odpadní vody /obsahující saponáty a mýdlo/ vytvářejí při elektro-

lytickém rozpouštění železa, při kterém vzniká plyn, velké množství pěny. Ta jed-

nak omezuje anodické rozpouštění, jednak způsobuje tvorbu jemných, objemných vlo-

ček, které flotují. Flotace je na závadu funkce Siřiče a způsobuje přetížení fil-

trační vrstvy a postupné ucpání. Velká koncentrace kremičitanu a fosforečnanů způ-

sobuje tvorbu značného množství objemného kalu, špatně sedimentujícího. Voda přitom

zůstává zakalena a k jejímu dočištění je nutno provádět dvoufázovou koagulaci a

separaci.

Z těchto důvodů bylo upuštěno od elektrolytického dávkování železa a používá

se k úpravě vody čiřiče s M filtrem tak, jak bylo v předchozí části naznačeno a je

hledán jiný způsob úpravy vody.

Dekontaminace odpadní vody ze speciální prádelny atomové elektrárny A-l meto-

dou spolusrážení suspenze hydratovaného kysličníku vápenatého a roztoku síranu

hlinitého se uskutečnila /138/ na upraveném a doplněném technologickém zařízení

čisticí stanice odpadních vod, jehož schéma je znázorněno na obr. 20 a 21.

Odpadní vody jsou ze zásobníku čerpány čerpadly 9/1, resp. 9/2 přes gravitač-

ní níCdiž 17 /z které jsou sedimenty vypouštěny do sběrných nádrží kaJů/ do ohříva-

če i8 /v naíem případě nebyl použit/. Odtud přichází do směšovače 19, kam jsou

vyústěna potrubí od zásobníků s roztokem síranu hlinitého a kyselinou sírovou.

Ze směšovače tekou odpadní vody do koagulační nádrže 20. Suspenze hydrátu vápenaté-

ho byla připravena v pogumované nádrži s míchadlem a dávkována pulsním čerpadlem

přímo do centrální části koagulační nádrže. V koagulační nádrži probíhá srážení

hydroxidu hlinitého, jeho koagulace, adsorpce iontových a koloidních forem konta-

minantu, jakož i znešičujících složek odpadních vod na povrchu koagulantu. Vyči-

řená voda je vedena přes pískový filtr /námi nebyl použit/ do sběrných nádrží. Ka-

ly z koagulační nádrže 20 jsou vypouštěny do sběrných nádrží kalů. Odběr vstupní

vody se uskutečňuje odběrovým ventilem D 01, odběr výstupní vody přes D 05.

Ze 64 hodinového provozního odzkoušení vyplývá možnost realizovat tuto nená-

ročnou, jednoduchou technologii čištění odpadních prádelenských vod. Původní akti-

vita se snižuje o 80 - 90%, obsah anionaktivních saponátů poklesl 3 až 4 krát. Vy-

168



Obr. 19 čiřič s mechanickým /M/ filtrem
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Obr. 20 Schéma technologického zařízení dekontaminace vody spolusrážením hydratovaného kysličníku vápenatého a síranu

hlinitého
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čištěná voda byla bezbarvá, bez zákalu a zápachu. Chemikálie jsou cenově přístupné

a dostupné na domácím trhu. Nevýhodou uvedené metody je vznik značného objemu vod-

natých kalů.

K dekontaminaci vod s vysokým obsahem solí byla odzkoušena metoda flokulace

s přídavkem polymerního koagulantu /139/. K dekontaminaci mořské vody kontaminova-

né 9 0Sr - 9 0Y, 1 0 6Ru, 1 4 4Ce, 147Pra a 9 5Zr - 9 5Nb, byly jako flokulanty použity

Cu2/Fe(CN)6/ a Ca,/PO./,. Jako polymerní koagulant byl přidáván polyakrylamid.

2.8.2.2 Dekontaminace vod s využitím převážně fyzikálně chemických metod

Tyto metody poskytují vodu s obecně vysokým stupněm čistoty. Vyžadují složi-

tější technologické zařízení s vyššími energetickými nároky. Nelze je realizovat

v improvizovaných podmínkách. Umožňují používat sorbentů a iontoměnných látek jak

přírodních, tak syntetických. Zpravidla jsou součásti celkového technologického

procesu úpravy kontaminovaných vod, v jiných případech mohou tvořit samostatnou

technologickou jednotku schopnou upravovat znečištěnou vodu. lontoměnné metody ne-

jsou vhodné k dekontaminaci vod o velké solnosti.

Na obr. 22 je schematicky znázorněna možnost kombinovaného postupu úpravy vo-

dy obsahující neaktivní příměsi všech druhů /suspendované látky, elektrolyty apod./

a radioaktivní kontaminant v iontové i koloidní formě a také ve formě těžce roz-

pustných částic. Surová voda je čerpadlem /I/ vedena do náplavného filtru NF I /2/

s perlitem jako náplavnou hmotou, dále pak do NF II /3/ s perlitem a práškovým

aktivním uhlím. Odtud je vedena do pojistného filtru PF /4/ s plstěnými filtry.

Odtud je vysokotlakým čerpadlem /5/ voda dopravována do bloku reverzní osmózy /6/.

NF I, II a PF představují vlastně předúpravu vody před vlastní úpravou metodou

reverzní osmózy.

Na dalším obrázku č. 23 je znázorněno využití metody náplavné filtrace v kom-

binaci s iontovou výměnou. Neupravená voda je čerpadlem /I/ čerpána do náplavného/

filtru NF I /7/ s perlitem jako náplavnou hmotou, odtud do NF II /3/ s perlitem a

aktivním uhlím. Z NF II je voda vedena přes katexový filtr KF /4/, anexový filtr

AF /5/ a v některých případech ještě přes filtr se směsným ložem /6/ s anexem a

katexem. NF I a NF II slouží k přediípravě vody před vstupem na ionexové filtry.

Technologické schéma očisty vody metodou koagulace a iontové výměny je uve-

deno na obr. 24 /149/.

2.8,2.3 Fyzikální metody dekontaminace vody a možné kombinace s jinými postupy

Fyzikální metody zpravidla nezbytně vyžadují přediípravu vody, a to zejména

odstranění suspendovaných nerozpustných částic, dále nežádoucích příměsí podléha-

jících tepelnému rozkladu, korozních příměsí, látek narušujících membrány apod.

Vyznačují se vysokou dekontaminační účinností. Jsou prakticky nezávislé na solnos-

ti vod a do jisté míry i jejich pH. Vyžadují složité technologické zařízení a

s výjimkou metody reverzní osmózy jsou energeticky značně náročné.

Možný příklad využití reverzní osmózy pro dekontaminaci vod primárního okruhu

je uveden na obr. 25, z kterého je patrno, že znečištěná voda primárního okruhu

reaktoru R je kontinuálně čerpána vysokotlakým čerpadlem fi přes vyrovnávají nádrž

tlaku VT a mechanický filtr MF do bloku reverzní osmózy RO. Dekontaminovaná voda

/permeát/ se vrací plynule zpět do reaktoru. Z reverzní osmózy odtékají zkoncentro-

vané kapalné RAO ke zpracování.
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Obr. 22 Dekontaminace vody metodou náplavné f i l t race a reverzní osmózy
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Obr. 23 Dekontaminace vody náplavnou filtrací a iontovou výměnou
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Obr. 24 Oprava vody koagulací v kombinaci s iontovou výměnou /149/
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Obr. 27 Dekontaminace vody s použitím elektrodialýzy a iontovýměny směsným ložem



1 - zvonkový odlučovač

2 - výparný prostor

3 - výplň kolony

4 - skrápěcí zařízení

Obr. 28 Hrncová odparka s plněnou kolonou pro odlučování kapek /140/

1 - tangenciální vstup pro centrifugační odlučování

2 - zvonkový odlučovač

3 - gravitační odlučování

Obr. 29 Odparka s odlučovačem kapek a s vnějším ohřevem /140/



Jir.á metoda dekontaminace vody s použitím koagulace, odparky i iontové výměny

je znázorněna na obr. 26. Voda je čerpadlem 1 vedena do směšovače 2 a odtud do

koagulační /sedimentační/ nádrže 3. Vyčeřená voda se podrobuje destilaci v zaříze-

ní 4. Dočištění vody se uskutečňuje soustavou katexových /5, 7/ a anexových /6,

8/ filtrů.

Možné využití elektrodialýzy a iontové výměny a filtry se směsným ložem je

schematicky znázorněno na obr. 27. Voda je čerpána čerpadlem 1 přes mechanický

/pískový, plstěný aj./ filtr 2 a odtud vedena do elektrodialyzéru 3 a nakonec do-

čištěna na filtru se směsným ložem katexu a anexu 4.

Konstrukční řešení odparek dvou rozdílných typů je uvedeno na obr. 28 a 29.

3. ORGANIZACE DEKONTAMINAČNÍCH
PRACÍ

3.1 PLÁN DEKONTAMINAČNÍCH PRACÍ

K včasné a účinné dekontaminaci, zejména velkého rozsahu, jako je např. dekon-

taminace reaktorů a jejich teplonosných okruhů, parních generátorů, horkých komor,

budov, komunikací a terénu, je nezbytné vypracovat plán dekontaminačních prací.

Plán dekontaminačních prací musí odrážet skutečnou situaci v zamoření, časové

a materiální možnosti, včetně zhodnocení zdrojů vody, cíle dekontaminace, početní

stav osob, které budou provádět dekontaminační práce a stupeň jejich vycvičenosti,

aj.

Zpravidla obsahuje zejména tyto části:

- rozsah, stupeň kontaminace a charakter kontaminantu na objektech, které mají být

dekontaminovány

- cíl dekontaminace /po objektech, rajónech, úsecích apod./

- rozpočet sil a prostředků

- materiální a technické zabezpečení včetně zásobování vodou a přípravy dekontami-

načních roztoků

- časový harmonogram prací

- výpočet /odhad/ snížení radioaktivního zamoření

- odstraňování /likvidace/ radioaktivních odpadů vznikajících při dekontaminaci

- systém odběru vzorků všech typů, jejich měření a vyhodnocování výsledků

- bezpečnostní opatření včetně monitorování osob a vyhodnocování dávek osobních

dozimetrů

- vliv povětrnostních podmínek

- plán instruktáží a nácviků

- organizace řízení, organizace kontroly, způsoby podávání hlášení a spojení

- finanční rozpočet.

Plán se zpracovává většinou pro několik variant - alternativních způsobů a

postupů dekonkaminace.
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Při organizaci dekontaminačních prací je vždy zvažováno zejména hledisko eko-

nomické .

Z časového hlediska můžeme rozdělit organizaci a provedení dekontaminačních

prací na 3 časové fáze:

- fázi přípravnou /zpracování plánu, příprava techniky, dekontaminačních prostřed-

ků a roztoků, instruktáže a nácviky, atd./

- fázi prováděcí

- fázi závěrečnou /vyhodnocení, obnovy zásob, dekontaminace osob, techniky a její

ošetření, apod./.

Dále podrobněji specifikujeme hlavní části plánu dekontaminačních prací.

Stav_objektu£_charakter_2eho_kontaminace

V této části se popíše stav objektu, který má být dekontaminován, zejména je-

ho radiační situace, tj. změřené dávkové příkony na různých místech, výsledky mě-

ření a otěrových zkoušek, které byly předběžně provedeny, předpokládané nebo zjiš-

těné radionuklidy přítomné v kontaminaci, případně též výsledky radiometrických

analýz, předpokládaná rychlost poklesu kontaminace, vypočtená a experimentálně

zjištěná časová závislot poklesu kontaminace a zdůvodnění nutnosti dekontaminace.

Cíl dekontaminace

V cíli dekontaminace uvedeme potřebný stupeň dekontaminace a výsledné dávkové

příkony, které mají být dosaženy po dekontaminaci objektu a jeho jednotlivých čás-

tí v souladu s platnými zákony a normami; základní termíny, do kterých má být de-

kontaminace ukončena pro objekt jako celek, případně pro jednotlivé jeho součásti

a zdůvodnění těchto termínů.

Na základě iSdajů o kontaminaci objektu se uvedou všechny možné způsoby a

postupy dekontaminace daného objektu. Z nich se vyloučí ty, které na základě pád-

ných důvodů možno předem považovat za neproveditelné v daných podmínkách, nebo

nevýhodné. Přitom je však nutno postupovat opatrně, abychom nezavrhli předem alter-

nativu, která by se při hlubší analýze mohla ukázat výhodnou. Jsou-li jakékoliv

pochybnosti o oprávněnosti vyloučení nějaké alternativy, upustíme od něho a počítá-

me s alternativou jako možnou.

Dekontaminační_úkon^

V této části rozepíšeme každou alternativu co nejpodrobněji na jednotlivé

elementární ďkony /kroky/ tak, aby se co nejvíce vyjevily všechny materiálové,

personální, organizační, bezpečnostní a jiné problémy celé akce.

Na základě předem zjištěných faktů vypočteme co nejpřesnější minimální a ma-

ximální možné snížení stupně zamoření pro jednotlivé alternativy a likony dekonta-

minace. Pokud by některá fakta potřebná k výpočtu chyběla, nebo nebyla dostatečně

úplná a přesná, můžeme provést potřebná měření nebo zkoušky. Je ovšem samozřejmé,

že tyto zkoušky nesmějí být časově náročné.

V této části provedeme na základě známých nebo zjištěných faktů výpočet mini-

málního a maximálního poškození a koroze daného zařízení nebo objektu. I zde, po-

kud by některá fakta potřebná k výpočtu chyběla nebo byla neiiplná a nepřesná, může-

me uvážit možnost krátkodobých předběžných zkoušek.

181



Provedeme analýzu ohrožení osob provádějících dekontaminaci, pracovníků v ji-

ných částech podniku, případně i obyvatelstva v okolí a v souhlasu s platnými záko-

ny a předpisy učiníme opatření k zajištění bezpečnosti práce pro každou alternati-

vu z hlediska ochrany proti:

- ionizujícímu záření /stínění, ochranné pomůcky, vyhodnocování dávek/

- zápalným látkám a ohni /důležité při dekontaminaci např. zařízení kontaminova-

ného radioaktivním sodíkem a znečištěného zbytky sodíku/

- přehřátí organismu v ochranných oděvech

- jedovatým látkám /důležité při tvorbě jedovatých aerosolů, např. při dekontami-

naci zařízení kontaminovaného sodíkem/

- zasažení elektrickým proudem /např. při elektrickém řezání v souvislosti s de-

kontaminačními pracemi/

- úrazům apod.

Odstraňování radioaktivních odp_adů

Pro kař3ou alternativu dekontaminace vypracujeme možné alternativy odstraňo-

vání kapalných, tuhých a plynných radioaktivních odpadů. Tato část je velmi důle-

žitá, nebot, jak už bylo řečeno, odstraňování radioaktivních odpadů tvoří vždy

podstatnou součást rozpočtu a často je nejnákladnější položkou v rozpočtu.

Materiální a _p_ ersonální_zaji štění

Podle všech předcházejících bodů plánu vypíšeme pro všechny alternativy a kaž-

dý krok dekontaminace všechny materiální potřeby a potřeby personálního zajištění.

Finanční rozp_očet

Ke každé položce předcházejícího bodu připíšeme ceny a vytvoříme finanční

rozpočet každé uvažované alternativy.

Zhodnocení _a_volba_nejvý_hodnější_alternativy_

Všechny alternativy zhodnotíme z hlediska bezpečnostního /tj. z hlediska rizi-

ka/ a z hlediska ekonomického, tj. finančního a technického, tj. především dosaži-

telného Dp. Přitom však bezpečnostní hledisko je nadřazené hledisku ekonomickému.

Sem patří též zhodnocení na základě časové náročnosti jednotlivých alternativ. Čas

však lze vyjádřit ekonomicky. Např. 2držení způsobené dekontaminací jaderného

energetického reaktoru lze vyjádřit hodnotou výpadku energie následkem zastavení

práce jaderné elektrárny. Převádíme tedy hledisko časové náročnosti na hledisko

ekonomické. Podle zhodnocení pak zvolíme optimální alternativu dekontaminace.

Na základě zvolené alternativy vytvoříme harmonogram prací, což je v podstatě

alternativa dekontaminace dříve zpracovaná, s přiřazenými konkrétními časovými

termíny. Harmonogram prací musí, jako každá uvažovaná alternativa, obsahovat též

plán přípravných prací, instruktáží a nácviku "naslepo". Každý krok v harmonogramu

prací dekontaminace musí být předem dostatečně "natrénován", mimo ťičinek ionizují-

cího zařízení, než může být přistoupeno k vlastní operaci "naostro", tj. k vlastní

dekontaminaci.

Je zřejmé, že dekontaminace větších objektů je náročná, velmi nákladná a obtíž-

ná a že řádně vypracovaný plán dekontaminačních prací je srovnatelný svým rozsahem

s výsledky seriózní výzkumné a vývojové práce. Proto jsou základní alternativy plá-
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nu dekontaminace vtěleny už do projektu příslušného jaderného zařízení /elektrár-

ny, reaktoru, výzkumného ústavu, výrobního zařízení, apod./. Bohužel, tyto plány

uváděné v projektech velmi rychle zastarávají vzhledem k rychlému pokroku v oboru

dekontaminace a řadě jiných důvodů a nebývají ani dosti podrobné. V praxi se musí-

me smířit s tím, že pro každou závažnější dekontaminační akci si budeme muset vy-

tvořit prakticky nový plán dekontaminačních prací.

3.2 DEKONTAMINACNI' STŘEDISKA (UZLY)

Na velkých pracovištích, na nichž se pravidelně pracuje ve velkém měřítku

s radioaktivními látkami, je výhodné založit speciální dekontaminační střediska

se speciálně školeným personálem, jejichž úkolem je dekontaminace radioaktivně

kontaminovaných předmětů a zařízení z celého pracoviště. Přitom dekontaminační

práce se provádějí zpravidla na středisku. Pouze v tom případě, že přemístění za-

mořeného předmětu na dekontaminační středisko je nemožné nebo z nějakého důvodu

nevhodné, provádějí příslušníci dekontaminačního střediska dekontaminaci zařízení

na místě.

Zařízení takového dekontaminačního střediska závisí především na úkolech

pracoviště, jemuž slouží. Lze tedy dát všeobecně platný návod na jeho zařízení a

organizaci pouze v nejhrubších rysech.

3.2.1 OBECNÉ PLATNÉ ZÄSADY ORGANIZACE DEKONTAMINAČNÍHO STŘEDISKA

K všeobecně platným zásadám pro zřízení, organizaci a činnost dekontaminační-

ho střediska /DS/ patří:

a/ Poloha a umístění DS musí umožňovat pohodlnou a bezpečnou dopravu všech předmě-

tů z pracoviště, které mohou přijít v úvahu, do dekontaminačního střediska a po

dekontaminaci zpět na jejich nebo na jiné místo /např. do opravárenských dílen/

mimo DS. Je proto vhodné, je-li hlavní dekontaminační zařízení na úrovni okol-

ního terénu. Do dekontaminačních prostorů musí ústit nejen vjezdy pro silniční

vozidla, nýbrž též koleje závodní vlečky, a to odděleně pro objekty slabého,

středního a vysokého zamoření.

b/ DS musí mít speciální kanalizační soustavu pro kapalné radioaktivní odpady,

která musí být napojena na soustavu zpracování kapalných radioaktivních odpadů,

pracující zpravidla pro celé pracoviště.

c/ Středisko musí být vybaveno filtračně ventilační soustavou s "absolutními"

filtry, které účinně chrání vnější atmosféru před nepřípustným zamořením radio-

aktivními aerosoly a plyny, které se mohou uvolnit při provozu střediska.

d/ Středisko musí mít zajištěnou konečnou likvidaci tuhých radioaktivních odpadů -

zpravidla ve spolupráci s organizacemi s celostátní působností.

e/ Středisko musí být vybaveno hygienickými smyčkr.-̂ i a systémem dozimetrické kon-

troly pro svoje pracovníky.

f/ Středisko musí být vybaveno systémem radiometrické kontroly dekontaminovaných

předmětů, radioaktivních odpadů, zařízení a prostoru

g/ Musí být vybaveno co nejširší škálou technických prostředků k provádění dekon-

taminačních operací se kterými se na daném pracovišti počítá. Jejich i...iožství

musí zajištovat, že provoz pracoviště nebude neúčelne zdržován.
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h/ Stredisko musí mít jednotlivá pracoviště v izolovaných boxech pro dekontaminaci

předmětů různých velikostí a tvarů podle potřeb pracoviště.

i/ Ke středisku musí též patřit "čistá" část, dostatečně velká, v níž jeho pracov-

níci vykonávají všechny ostatní práce a úkony, kromě dekontaminačnich prací, tj.

čisté provozní práce /např. příprava dekontamxnačních roztoků apod./, práce vy-

hodnocovací, vědeckovýzkumné čisté práce, administraivní práce, sociální úkony

/čisté šatny, koupelny, sprchy, WC, jídelny, pracovní porady a shromáždění/

apod. Sem patří též sklady materiálů, chemikálií, přístrojů apod.

j/ Nutno počítat s tím, že některé opravy třeby provádět přímo na dekontaminačním

středisku nebo v jeho bezprostředním sousedství.

k/ Středisko má být rozděleno na 3 oddělení: pro nízké, střední a vysoké aktivity.

Je vhodné, má-li každé oddělení k dispozici velkou halu s portálovým jeřábem,

který obsáhne prakticky celou podlahovou plochu haly. V hale mohou být umístěny

boxy různých rozměrů, v nichž jsou jednotlivá pracoviště s technickými prostřed-

ky pro dekontaminaci součástek a zařízení různého druhu a velikosti a různými

způsoby dekontaminace. Hala umožňuje též přestavbu a reorganizaci dekontaminač-

nich pracovišt podle potřeby.

1/ Je vhodné, má-li středisko centrální rozvody studené a teplé vody pod tlakem

několika MPa, tlakové páry a stlačeného vzduchu a podle potřeby též několik

rozvodů dekontamxnačních roztoků z centrálních mísičů na jednotlivá dekontami-

nační pracoviště.

m/ Povrchy všech zařízení a nástrojů střediska musí být hladké, snadno dekontami-

novatelné a podle možností též opatřené snímatelnými nátěry. Podlahy jsou

obvykle asfaltové.

n/ Každé oddělení musí mít přijímací stanoviště, kam docházejí předměty k dekon-

taminaci bezpečně zabalené bez vnější kontaminace. Z přejímacího stanoviště

se přenášejí předměty k dekontaminaci jeřábem, vozíky nebo ručně,

o/ Každé oddělení má mít prostor pro dekontaminaci za mokra, kde se provádí asi

70% všech prací.

p/ Kromě toho je vhodné mít v každém oddělení obzvláště dobře izolované a větrané

boxy, kde se provádějí dekontaminační operace za sucha /vysávání, abraze za su-

cha apod./

r/ Na konci prostoru, v němž se provádějí dekontaminace za mokra a za sucha, je

vhodné umístit místo pro dozimetrickou a radiometrickou kontrolu materiálu, co

nejlépe stíněné proti záření vycházejícímu z provozních pracovišt.

s/ Oddělení pro dekontaminaci vysokých aktivit je vybaveno stíněnými celami a hor-

kými komorami dálkově ovládanými manipulátory a okny ze skla speciálního slože-

ní a stálou, dozimetrickou kontrolou. Vstup osob do těchto komor je za normál-

ních podmínek zakázán.

t/ Je vhodné rozdělit prostory střediska na 3 části: část čistou, v níž není ne-

bezpečí kontaminacs, část poločistou, kde je určité nebezpečí kontaminace a

která slouží jako meziprostor mezi čistou a nečistou částí. V této části je nut-

no již používat speciální oděv a obuv. V nečisté části se provádějí vlastní de-

kontaminační práce za použití ochranných prostředků, podle druhu příslušné prá-

ce. Ve všech částech střediska včetně čisté části, je nutná stálá dozimetrická

kontrola osob. V čisté části se obléká "čistý" pracovní oblek /pláště apod./.

u/ Nutno počítat s tím, že řada součástek musí být ihned po dekontaminaci opatře-

na nátěrem nebo konzervována vazelinou proti korozi,

v/ DS musí mít též pracoviště pro dekontaminaci ochranných oděvů, pomůcek a obuvi.
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4. ZNEŠKODŇOVANÍ RADIOAKTIVNÍCH
ODPADŮ VZNIKLÝCH PŘI
DEKONTAMINACI
Zneškodňování radioaktivních odpadů /RAO/ obecně tvoří dnes zcela samostatný

obor, jehož součástí je i zneškodňování odpadů vzniklých po dekontaminaci.

Při dekontaminaci vznikají tuhé, kapalné, ale i plynné radioaktivní odpady.

Jejich množství, skupenství, chemické složení, fyzikální vlastnosti a aktivita

závisí na metodách, aa složení dekontaminačních prostředků /roztoků/, na sumární

aktivitě odstraněné dekontaminací, apod.

Protože se až na výjimky neliší RAO vzniklé při dekontaminaci od jiných RAO, jsou zne-

škodňovány obdobnými, či stejnými způsoby jako ostatní RAO vznikající např. při provo-

zu jaderných elektráren.

Pod pojmem zneškodnění radioaktivního odpadu /RAO/ se rozumí:

a/ změna objemu /nejčastěji redukce, některé odpady se zneškodňují také ředěním/

b/ fixace /solidifikace/.

c/ bezpečné uložení odpadů na úložišti, a to dočasné nebo trvalé.

Vzhledem k tomu, že si autoři nečiní nárok na vyčerpávající popis problemati-

ky zneškodňování RAO, která je podrobněji popsána např. v /148/, budou v dalším

uvedeny pouze obecně platné zásady a principy na nichž je zneškodnění RAO založeno.

4.1 ROZDĚLENÍ RADIOAKTIVNÍCH ODPADŮ

4.1.1 ROZDĚLENÍ RADIOAKTIVNÍCH ODPADŮ PODLE SKUPIENSTVÍ A AKTIVITY

Podle měrné /objemové/ aktivity se rozlišují:

- nízkoaktivní radioaktivní odpady /NAO/

- středně aktivní odpady /SAO/

- vysoce aktivní odpady /VAO/.

4.1.2 CHARAKTERISTIKA ODPADŮ PODLE JEJICH FYZIKÁLNÍCH, CHEMICKÝCH A

RADIOCHEMICKÝCH VLASTNOSTÍ

Mezi nejvýznamnější fyzikální vlastnosti náleží:

- stav /tuhé, kapalné, plynné/

- forma /kompaktní, prášky, viskózni kapaliny atd./

- tepelně fyzikální vlastnosti /tepelná vodivost, teplota vzplanutí, teplota varj,

teplota tání apod./

- mechanická pevnost, tekutost

- homogenita.

K důležitým chemickým vlastnostem patří chemická reaktivita, chemické slože-
ní, vyluhovatelnost, pyroforické vlastnosti, aj.
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Z radiochemického hlediska k charakteristickým vlastnostem počítáme sumární

aktivitu, poločas přeměny, měrnou aktivitu, maximální energii záření gama, toxi-

citu a j .

4.2 ZPŮSOBY ZNEŠKODŇOVÁNÍ
RADIOAKTIVNÍCH ODPADŮ
Výčet jednotlivých metod používaných ke zneškodňování RAO může být pouze

přibližný, nebot jejich počet neustále narůstá, některé jsou postupně opuštěny,

jiné zdokonalovány, a to s cílem zavést takové metody, které snesou ta nejpřísnější

měřítka ekonomická i bezpečnostní. I zde platí zásada, že zneškodnění musí být

v souladu s maximálně rozumně dosažitelnou mírou při společensky linosných nákla-

dech. Kiiteriein efektivity je dosažený stupen ochrany pracovního /životního/

prostředí.

4.2.1 ZMÉNA OBJEMU

K nejužívanějším způsobům změny objemu podle skupenství náleží:

- odpařování /zahuštování na odparce, destilace/

- ředění /např. vodných roztoků nekontaminovanou vodou na přijatelnou úroveň/

- spalování spalitelných tuhých i kapalných RAO

- lisování tuhých materiálů /např. pomocí paketovacích lisů, apod./.

K uvedeným metodám patří např. také odděloviní tuhých nerozpustných částic

centrifugací, filtrací aj. metody.

Cílem redukce je zmenšit dále zpracovávaný objem RAO na minimum, a tím do-

sáhnout konečného minimálního rozměru ukládaného RAO po jeho fixaci. Na obr. 30

je uvedeno schema zařízení na odpařování a zahušťování kapalných RAO /152/ a na

obr. 31 diagram fází zpracování tuhých RAO.

4.2.2 PŘEHLED METOD POUŽÍVANÝCH PRO FIXACI

4.2.2.1 Cementace

Princip metody spočívá v tom, že se z kapalných RAO vytvoří s cementem, za

případného přídavku vody a aditiv směs, která ztuhne v pevné bloky tvarů, které

jsou dány druhem použitých transportních obalů. Schema možného zařízení je ukázáno

r.a obr. 32.

Existuje několik variant technologie cementace Ri\O. Tak např. se v první fá2i

kapalné RAO zahuštují a cementace se provede za tepla, v jiné variantě se jako

první operace provede kalcinace odpadů sušením a teprve potom se cementují. To má

výhodu v tom, že se podstatně snižuje objem betonových bloků.

Proces cementace /tuhnutí a tvrdnutí směsí/ je negativně ovlivňován retardač-

ními účinky některých komponent kapalných RAO, jako např. kyseliny štavelová, bo-

ritá, citrónová a jejich soli, a to již v koncentracích nižších než 2 g.cn . Pro-

to se volí speciální cement nebo se uvedený vliv eliminuje přídavkem vhodných che-

mických látek.

Další nevýhodou netody cementace je konečný relativně velký objem betonových

bloků. Ten se dá snížit uvedenou metodou kalcinace sušením, případně kalcinací až
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i—XI-

1 - zahušEovací nádoba /současně ukládací nádoba/

2 - kondenzátor páry

3 - dmychadlo

4 - ohřívák vzduchu

5 - vysoušeč

Obr. 30 Základní schéma zařízení na odpařování kapalných radioaktivních odpadů /152/
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Obr. 31 Diagram jednotlivých fázi zpracování tuhých radioaktivních odpadů /155/
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zásobník
cementu

přívod kapalného
odpadu

Obr. 32 Schéma cementacní l inky /148/
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1 - filmová rotorová odparka; 2 - kondenzátor; 3 - dopravník RA-produktů;

4 - zásobník RA-produktů; 5 - váha; 6 - zásobník koncentrátu; 7 - zásobník

emulze bitumenu; 8 - zásobník koncentrátu vytápěný; 9 - vytápěný zásobník

emulze bitumenuj 10 - nádoba tavení asfaltu; 11 - přepravní nádrž; 12 -

- nádrž modelových koncentrátů; 13 - zásobník nečistého kondenzátu; 14 -

- zásobník čistého kondenzátu; 15 - odlučovač kapek; 16 - filtr; 17-22 -

- čerpadla; 23 - litinový ventilátor; 24 - kompresor

Obr. 3 3 Schéma experimentálního bitumenačního zařízení VÚCHZ kompletovaného

v objektu 28 EBO /150/
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na tuhý, málo rozpustný a málo reaktivní zbytek. Vyluhovatelnost cementovaných RAO

je relativně vyšší než u bitumenovaných.

Výhodou metody je jednoduchá technologie, nízká cena a snadná dostupnost,

velký měrný povrch /až 800 m .g /. Cementace se používá zejména při zpracování

NAO.

V praxi se používá portlandský cement, případně směsné cementy a také cemen-

ty s přísadami typu přírodních anebo syntetických minerálů typu zeolit, elektrá-

renské popílky aj.

V některých případech se navrhuje postup, při kterém se cementová směs de-

hydratuje za vakua a v následném kroku se částečky mající póry impregnují organic-

kým polymerem za přídavku katalyzátoru.

4.2.2.2 Bitumenace

Technologie bitumenace radioaktivních koncentrátů je v celosvětovém měřítku

jedna z nejvyvinutějších technologií solidifikace kapalných RAO a je současně jed-

ním ze základních článků československé koncepce zneškodňování RAO.

Schema relativně jednoduchého bitumenačního zařízení je znázorněno na obr. 33.

V procesu bitumenace koncentrát RAO a bitumen /bitúmenová amulze/ vstupují do hně-

tačně odpařovacího zařízení /rotorové odparky nebo kotlové odparky, případně

extrúdru apod./. Po promísení a zahuštění ze zařízení vystupuje bitúmenový produkt

/radioaktivní a ostatní látky fixované do bitumenu/, kondenzát a odpadní plyn.

v ČSSR byla vyvinuta technologie bitumenace radioaktivních koncentrátů

s použitím bitunenační anionaktivní emulze Silembit S-60 /výrobce n.p. PARAMO Par-

dubice/. V podstatě se jedná o emulgovaný asfalt A-80 ve vodě s přídavkem emulgá-

toru. Pro homogeniziaci, odpaření a fixaci RAO do bitumenu se v ČSSR používá filmo-

vá rotorová odparka řady FRC-2 /povrch pro přestup tepla 2 m , tlak ohřívací páry

O,8 až 0,95 MPa/.

Výhody metody bitumenace spočívají v nízké vyluhovatelnosti produktu /dosaže-

nd hodnoty u čsl. způsobu bitumenace se pohybují v rozmezí od 1,6 až 3,9.10

g.cm .d / a relativní vysoké radiační /až do 10 Gy/ a tepelné stálosti. Hlavní

nevýhodou použití bitumenu je jeho malá odolnost vůči biologickým činitelům /biode-

'jradaco/, zejména bitumenu s obsahem emulgátoru a hořlavost.

Kvalita produktu je závislá na obsahu vody v něm. Metoda bitumenace dovoluje

fixovat až 40% hm. solí do bitumenu. Velikost fixovaných částic, v závislosti na

typu odparky, se pohybuje v rozmezí 40 až 60 ,um.

4.2.2.3 Vitrífikace

Vitrifikací rozumíme ztužení RAO do sklenění matrice. Patří mezi moderní, ne

zcela propracované metody likvidace RAO. Je vhodná zejména pro ztužování VAO. Mezi

hlavní výhody vitrifikace patří nízká vyluhovatelnost skla, vysoká chemická a ra-

diační stálost produktu a jeho mechanická pevnost. Vázání RAO do skla zaručuje

minimální možnost úniku radioaktivních látek z odpadních produktů na líložišti.

Sklo má vysokou chemickou odolnost.

při vitrifikaci vznikají plynné radioaktivní odpady, ze kterých radioaktivní

látky sedimentují zejména na odsávací potrubí pece /145/. K záchytu radioaktivních

aerosolů slouží filtry.
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Mezi hlavní nevýhody zpevňování RAO vitrifikací patří relativně vysoká ener-

getická náročnost celého procesu, počínaje zahuštěním, přes kalcinaci, denitraci a

konče vlastním tavením. Také pořizovací a provozní náklady nejsou zanedbatelné.

Československý sklářský průmysl má dostatek zkušeností/ v ČSSR je dostatek

sklářských surovin, což vytváří příznivé podmínky pro zvládnutí a realizaci zpev-

ňování RAO vitrifikací.

Středně aktivní odpady /SAO/ z provozu československých jaderných elektráren

jsou charakteristické vysokým obsahem alkálií a boritanů. Protože součástí použí-

vaných skel jsou právě alkalické kovy a bor# vznikla snaha o vyvinutí technologie

vitrifikace těchto odpadů /146/ na bázi fosforečnanově boritých skel. Technolo-

gický postup, založený na dvoufázové soustavě je dvoustupňový /kalcinace, tavení/.

Výhodou použití kyseliny fosforečné jako sklotvorné přísady je schopnost fosforeč-

nanových skel pružně reagovat na změny odpadů i za přítomnosti látek, které např.

u silikátových skel nesnadno přecházejí do skla. Nevýhodou je korozní působení

fosfátových tavenín, což ztěžuje výběr konstrukčních materiálů tavicího zařízení.

Silikátová skla jsou převážně navrhována pro solidifikaci vysoce aktivních

odpadů /VAO/. Jsou s nimi větší zkušenosti ve sklářském průmyslu a umožňují použi-

tí velmi levných surovin. Korozní působení je ve srovnání s fosfátovými skly menší.

Podrobně byla zkoumána soustava Na~O - BjO, - A1,O, - SiO,. Vitrifikace předpoklá-

dá zpracování za teplot kolem 1380 K. Omezujícím faktorem je koncentrace sodíku a

bilance kationtů a aniontů. Železo a mangan ovlivňují kvalitu produktu příznivě,

železo navíc usnadňuje proces tavení. Jako sklotvorné přísady byly použity přírod-

ní hlinitokremičitany, jako jsou bentonit, jíly, klinoptilolit, modernit aj.

Zvlášt výhodný je bentonit.

Olovnatá skla /147/, tvořená ku příkladu složkami K.,0 - PbO - B 20. - SiO„, ma-

jí řadu příznivých vlastností. Umožňují široký rozsah koncentrací základních slo-

žek, tavení probíhá při relativně nízké teplotě. Vysoká deformabilita olovnatého

iontu dovoluje vnést do struktury i takové prvky, jako je Cr, U či S.

Technologické uspořádání navrženého procesu vitrifikace je uvedeno na obr.

34. Zpravidla se kapalné radioaktivní odpady nejprve zkoncentrují, pak denitrují

a kalcinují. Poslední fáze je pak samotná vitrifikace.

4.2.3 SORBENTY A POLYMERY - JEJICH ÚLOHA PŘI ZNEŠKODŇOVÁNÍ RAO

4.2.3.1 Použití sorbentů jako aditiv pro zlepšeni vlastností produktů fixace

Vzhledem k některým výhodným vlastnostem anorganických sorbentů /dostupnost a

nízká cena - zejména u přírodních anorganických měničů, tepelná a radiační stá-

lost/, jsou stále více používány v upravárenství vod. V poslední době je snaha

využít je při zpracování kapalných RAO /143/, a to zejména těch, které mohou být

vhodnými kalcinačními přísadami nebo plnit úlohu aditiva, modifikujícího sorpční

vlastnosti a zvyšující konečnou pevnost produktů cementace. Mohou být také sklo-

tvornou přísadou při vitrifikaci RAO /ztužování do skleněné matri.ce/.

Z uvedeného vyplývá, že největší naději na využití mají zeolity, např. zeoli-

tový tufit jako aditivum při cementaci radioaktivních koncentrátů /143/, kliniptx-

lolit a modernit při vitrifikaci RAO do silikátových skel apod.
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Obr. 34 Blokové schéma procesu vitrifikace /14 7/
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•3.2.3.2 Použití sorbentů a polymerů pro fixaci

Anorganické polymery je možno použít např. pro fixaci kalcinátu VAO a SAO. Do-

volují zpevňovat zkalcinované koncentráty s extrémní alkalitou /pH 12,5 až 13,0/

s vysokým obsahem tenzidů při 30% naplnění produktu kalcinátem /144/.

Organické polymery jsou z důvodů cenových a některých nevýhodných fyzikálně-

chemických vlastností používány zatím pouze jako pojiva, např. při lisování kal-

cinátů RAO.

4.2.3.3 Fixace vysycených sorbentů a polymerů

Anorganické měniče iontů musí být z důvodů jejich malé cherické stálosti

zpevňovány, např. cementací, vitrifikací, bitumenací nebo případně polymerními

sloučeninami.

Vzhledem k tomu, že spalování vyčerpaných organických ionexů je problematic-

ké a jejich fixace vitrifikací je neproveditelná, jsou rozpracovány a v současné

době se zatím používají tři základní typy zpevňovacích matric:

- cementy

- bitumeny

- polymerní sloučeniny.

Bitumenace organických radioaktivních odpadů vázaných na polymery /ionexy/

se realizují v podstatě podle dvou základních koncepcí:

a/ vlhké ionexy se dávkují do odpařovacího - homogenizačního zařízení spolu s bi-

tumenem

b/ ionexy se vysuší na obsah vlhkosti cca 10% hm. a dávkují se do roztaveného bi-

tumenu.

Druhá z metod je lépe technologicky zvládnutelná. Teplota bitumenace se pohy-

buje v rozmezí 403 - 408 K. Při těchto teplotách jsou některé ionexy tepelně ne-

stálé a mohou se uvoinovat toxické a výbušné plynné zplodiny /jako je tomu např.

u anexu čs. produkce, což je kopolymér styrénu a divinylbenLenu obsahující tri-

metylamino-skupiny, které při uvedené teplotě uvolňují trimetyl- a dmetyl-amin/.

K sušení ionexů se využívá např. fluidní sušárna, pracující v kontinuálním

režimu při teplotách 403 - 408 K. Zbytkový obsah vody se pohybuje kolem 3 - 8 % hm.

Zařízení k fixaci ionexů bitumenací je uvedeno na obr. 35.

4.2.4 UKLADANÍ ODPADŮ

V celosvětové praxi se používají tyto způsoby ukládání RAO:

- na mořské dno
- do hlubinných iSložišE
- do povrchových víložišt.

Při ukládání RAO je nezbytně nutné dodržet všechny podmínky bezpečné izolace

ukládaných odpadů a bezpečnostní kriteria líložiší.

Československá koncepce ukládání odpadů do povrchových úložišř je založena

na budování úložných systémů, chráněných čtyřmi umělými a jednou přírodní bariérou.
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1 - taviči nádoba asfaltu; 2 - spojovací potrubí; 3 - homogenizační

nádoba; 4 - dávkovací zařízení; 5 - převodovka; 6 - variátor

Obr. 35 Zařízení k zamíchávání sorbentů do asfaltu /151/
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Za první bariéru se obvykle považuje samo fixační médium, které omezuje pohyb ra-

dioaktivních látek a zabraňuje, aby se tyto látky samovolně dostaly z fixační mat-

rice. Druhou bariérou je ocelový sud, který brání úniku radionuklidů do prostoru

skladovacích jímek. Betonové jímky jsou třetí bariérou. Jsou opatřeny vrstvou

izolačního nátěru, který nepropouští vodu zvenčí a zabraňuje rozptylu radioaktiv-

ních látek do okolní zeminy. Čtvrtá bariéra je tvořena vrstvou nepropustného jílu,

ktorý odděluje betonové jímky od okolní zeminy a konečně pátou, poslední bariérou

jsou sanotné zeminy, které zachycují většinu radionuklidů, a tak znemožňují jejich

rychlý únik do okolní biosféry i v tom případě, kdyby v důsledku mimořádné událos-

ti došlo k porušení všech čtyř předchozích bariér /148/.

5. EKONOMICKÝ ROZBOR
DEKONTAMINACE
Ekonomické hledisko, efektivita práce, mají významné' postavení v posuzování

lidské činnosti. Jestliže se dnes díváme na dekontaminaci jako samostatný techno-

loyický obor, je správné, aby byl také podrobován kriteriím efektivity.

Ekonomický rozbor zahrnuje jak výčet nákladů, tak posouzení přínosu dosažené-

ho dekontaminací. Jak by]o uvedeno v kap. 3.1, součástí plánu dekontaminačních

prací je finanční rozpočet /ekonomický rozbor/. Praxe ukazuje, že některé náklady

na dekontaminaci a její přínos lze v některých případech těžko hodnotově vyjádřit.

Máme zde na mysli zejména finanční vyjádření snížení rizika z vnějšího ozáření

osob obsluhy a údržby zařízení, na druhé straněpeněžní zhodnocení rizika z újmy

na zdraví pracovníků provádějících dekontaminaci apod. Kromě jiného, vyčíslit ta-

kové kriterium dekontaminace, jakým je dosažený dekontaminační faktor, či dekonta-

minační účinnost ve vztahu k nákladům, není jednoduchou záležitostí, protože musí

být posuzován komplexně, tj. za jakou cenu a riziko byl dosažen, jaký je stupeň

poškození zařízení korozí v důsledku dekontaminace apod.

Než přistoupíme k dekontaminaci nějaké strojní součástky, musíme posoudit,

zda vůbec je nutné dekontaminaci provádět z hlediska bezpečnostního a z hlediska

ekonomického. Pritom bezpečnostní hledisko je nadřazené hledisku ekonomickému.

Bezpečnostní hledisko je vyjádřeno úředně stanovenými normami pro nejvyšší pří-

pustnou kontaminaci jednotlivých předmětů. Pokud se dekontaminace neprovádí z dů-

vodů technologických, ale v zájmu ochrany zdraví, platí vždy, že je třeba dekon-

taminovat na nejnižší dosažitelnou míru. Posoudit nutnost dekontaminace z hlediska

ekonomického je někdy složité. Může např. nastat případ, že cena kontaminovaného

předmětu je menší než náklady na jeho dekontaminaci. Na druhé straně však předmět

mňže být tak objemný, že náklady na jeho likvidaci jako tuhého radioaktivního od-

padu by byly větší nežli náklady na jeho dekontaminaci. Dejme tomu, že dekontami-

naci je v daném případě nutno provést jedině za použití dekontaminačních roztoků.

Přitom však další výpočet ukáže, že třeba náklady na likvidaci kapalných odpadů

vzniklých pří dekontaminaci daného předmětu jsou větší nežli náklady na likvidaci

celého předmětu jako tuhého radioaktivního odpadu. Nezbude tedy, než likvidovat

předmět jako tuhý radioaktivní odpad. Přitom je třeba zvážit i tu alternativu,

zda nclzo pritom daný předmět dekontaminovat alespoň částečně nějakým levným, byt

i inóné účinným způsobem, aby byly sníženy náklady na jeho likvidaci.
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5.1 NÁKLADY NA PROSTŘEDKY POUŽÍVANÉ
K DEKONTAMINACI POVRCHŮ

Prostředky, které tvoří část nákladů na dekontaminaci povrchů, lze rozdělit

na tři skupiny /141/:

- stroje a zařízení

- spotřební materiál, suroviny, chemikálie, voda, dekontaminační činidla, pomocný

materiál aj .

- práce.

Celkové náklady tvořené těmito prostředky lze vyjádřit tímto součtem:

x N
NDl = - — + Ns + NP Z5-1/

kde N . - náklady na dekontaminaci /Kčs/rok/

x. - míra odpisu investic /%/

N^ - pořizovací náklady dekontaminacniho zařízení /Kčs/

N - provozní náklady na spotřební materiál /Kčs/rok/

N - náklady na mzdy pracovníků provádějících dekontaminaci /Kčs/rok/.

5.1.1 OSTATNÍ NÁKLADY SPOJENÉ S PROCESEM DEKONTAMINACE

V podstatě se jedná o náklady vyvolané provozem ostatních souborů zařízení

v JE, které mají technologickou vazbu na provozní soubor dekontaminace. Lze je roz-

členit na:

- náklady na regeneraci použitých látek a činidel

- náklady na zpracování radioaktivních odpadů /RAO/

- náklady spojené s trvalým uložením RAO

Uvedené náklady je možné v y j á d ř i t následuj ícím vztahem:

Q . f , . n
ND2 = QD • " č +

 í 0 0 " + V
P - nZ2 + WD • "u '

kde QD - množství spotřebovaných dekontaminačních činidel za rok /• unách,

m apod./

n- - měrné náklady na regeneraci č inidel a látek /Kčs.m apod./

f , - objemový redukční faktor p ř i č i š těn í kapalných aktivních medií /%/
-3n . - měrné náklady na zpracování kapalných RAO /Kčs.m /

3V - produkce tuhých RAO /m za rok/

n . - měrné náklady na zpracování pevných RAO /Kčs.m /
~ -3

W-. - produkce RAO ukládaných do uložišt /m za rok/

n u - měrné náklady na uložení RAO /Kčs.m" /

W je mošno v y č í s l i t následovně:

.
100 100
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kdo i ~ - objemový redukční faktor příslušný procesu zpracování kapalných RAO /%/

f , - průměrný objemový redukční faktor příslušný procesu zpracování tuhých

RAO /sdružený vážením faktorů jednotlivých metod zpracování různých dru-

hů pevných RAO - spalováním, lisováním apod./

Ostatní symboly - viz vztah /5.2/.

Abychom se v maximální míře přiblížili skutečným nákladům jak na samotný pro-

ces dekontaminace, tak na práce spojené s tímto procesem a na dekontaminaci nava-

zujících výkonů, bylo by třeba do nákladů také zahrnout výdaje na dopravu, na

prostředky ochrany pracovníků dekontaminace, mzdy pracovníků dozimetrické služby

a další, jako např. poškození povrchů 'Korozí, riziko z újmy na zdraví pracovníků

provádějících dekontaminaci apod.

Aby mohl být finanční rozpočet základem k posouzení rentability dekontamina-

ce, musí také zahrnovat přínos dosažený dekontaminací.

5.2 PŘÍNOS DOSAŽENÝ DEKONTAMINACÍ

Pro různé případy budou volena různá kriteria přínosu dekontaminace. Je to

dáno tím, že v jednom případě půjde o dekontaminaci drahých, unikátních přístrojů

nebo zařízení, v jiném případě o dekontaminaci větších technologických celků,

v dalším o dekontaminaci ochranných pomůcek či pracovních oděvů apod.

Ekonomický přínos dekontaminace by měl být posuzován z těchto hledisek:

- snížení pravdčpodobonosti výskytu újmy na zdraví pracovníků

- úspory pořizovacích nákladů

- úspory dosažené zkrácením času na revize a opravy technologického zařízení po-

dílejícího se na produkci /energie, látek apod./.

Podle doporučení mezinárodní komise pro radiologickou ochranu /2/ je újma

v populaci definována jako matematická pravděpodobnost, že dojde k poškození ozá-

řením, přičemž je brána v úvahu nejenom pravděpodobnost každého typu škodlivého

účinku, ale i jeho závažnost. Proto je obtížné újmu finančně vyjádřit. Vzhledem

k tomu, že existuje jistá závislost mezi újmou a dávkovým ekvivalentem, lze pomo-

cí sledovaných individuálních nebo kolektivních dávkových ekvivalentů posuzovat

míru rizika resp. pravděpodobnost vzniku poškození zdraví z ozáření.

Pořizovací náklady je možno vyčíslit součtem cen jednotlivých zařízení opra-

vovaných za sledované období.

Úspory dosažené zkrácením času např. opravy jaderného energetického zařízení

lze vypočítat hodnotou jednotkové produkce násobenou počtem jednotek času o kterou

je zkrácena oprava, či revize.

Aby posouzení přínosu bylo úplné, muselo by zahrnovat také kriteria efektivi-

ty provedené dekontaminace. Avšak stanovení takovýchto kriterií je velice obtížné.

V rámci HS 9/81 pro VlJjE Jaslovské Bohunice /142/ byl vypracován ekonomický

rozbor chemického čištění tkanin benzinem, který vychází z norem platných pro ko-

muna" . prádelny a čistírny.
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