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AMOTÁCIA
Prde* v tejto oblasti »a súttredili na riešenie troch závainýoh momente v:
- pre získanie orientácie v produkcii pevného odpadu poSas prevádzky JE V-l eme sa
namerali na zber a sumarizáoiu údajov o týchto odpadoch
- pre realizáciu uvalovaných technológii objemovej redukcie pevných rádioaktívnych
odpadov /lisovaním, opatovaním/ vyplynula nutno a £ zavedenia nového spôsobu triedenia odpadov, ktorého návrh bol spracovaný tiei v rámci tejto HE
- spracovanie podkladov pre RV 09 "Overií prototyp lieu rádioaktívnych odpadov".
Tu sme sa zamerali na riešenie spôsobu lisovania pevných rádioaktívnych odpadov,
na rozpracovanie konštrukčných úprav komunálneho balíSkovaciéhe lisu, na realizáciu týchto úprav a na experimentálne overenie adaptovaného lisu.
1.

ÚVOD

Vstupom do celej problematiky rleienia objemovej redukcie rádioaktívnych odpadov bola časť prác venovaná zberu údajov o produkcii rádioaktívnych odpadov vznikajúcich na JE V-l. Dovtedajšie úvahy týkajúce sa údajov o zložení, množstvách, nuklidovorf zastúpení apod. vychádzali z projektových údajov alebo z údajov získaných na
sovietskych JE typu WER. Dnes je už samozrejmé, že výsledky údajov o produkcii rádioaktívnych odpadov, ktoré majú by£ poskytované pre potreby tvorby koncepcií spracovania, návrhov techník objemovej redukcie a pre rozhodovanie o ďalšom spracovaní
musia by€ zaisťované na JE ako trvalá prevádzková činnosť. Zber údajov, ak má priniesť očakávaný výsledok, je činnosť veími pracná a je možná len v spätosti s vyhovujúci* triedením a dokonalou evidenciou. To prináša pre prevádzkovatefa JE značné
problémy. Na druhej strane však nedokonalý a menej pracný zber údajov neumožňuje
správne využiť spracovatefské technológie. Zatial nie sú prevádzkovo dostupné technológie, i keä sú výskumné rozpracovávané, ktoré by umožnili spracovávať netriedený odpad. Je potrebné vychádzať z toho, že každý odpad /alebo skupina odpadov/ vyžaduje špecifický spôsob spracovania.
2.

ZSER ÚDAJOV O PRODUKCII PEVNÝCH RAO, ICH TRIEDENIE A EVIDENCIA

Údaje o produkcii pevných rádioaktívnych odpadov boli poskytované pracovníkmi
JE V-l.
Spočiatku prác, pokiaí nebolo jasné, ktoré údaje sú limitujúce a reálne získatefné, SKS zisťovali značné množstvo údajov, napr.: objemové a váhové množstvo, špecifickú tsotnosť, povrchové zamorenie, expozičný príkon, pomerné objemové zastúpenie,
podiel odstávok na produkcii, nuklidové zastúpenie apod.
I týchto údajov vyplynuli nasledovné výsledky:
- v prvých rokoch prevádzky elektrárne vznikalo celkove cca 50 m
ktorého množstvo postupne narastalo;

rôzneho odpadu,

- odpad bol í:riedený na tvrdý, mäkký a vzduchotechnické filtre /VZT/ podlá projektového riešenia úložiska;
- podiel mäkkého odpadu bol približne 40 - 50 %;
- mäkký odpad obsahoval značné percento vlhkosti, niekedy dosahovala až 50 váh. %*
- z híadiska aktivity bol odpad triedený na neaktívny /do 3,7.1O~
2
2
2
2
aktívny /do 3,7.10

Bq/cm / a vysokoaktívny /nad 3,7.10

Bq/cm /, nízko-

Bq/cm /. Ako neaktívny

odpad odchádzalo 25 % odpadu;
-'mäkký odpad bol ukladaný v PE vreciach, pevný v 3,5 m

kontejneri, VZT filtre bo-

li ukladané bez obalu;
- objemové a váhové množstvá vrátane špecifickej hmotnosti boli určované skusmo.
Specifická hmotnosť tvrdého odpadu bola stanovená na cca 0,6 a mäkkého 0,2 kg/dm ;
- expozičné príkony tvrdého odpadu sa pohybovali do O,7O.lo"
100.10"
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A/kg, mäkkého do

A/kg;

- povrchové zamorenie VZT filtrov dosahovalo 5 Bq/cm ;
- rádionuklidické zloženie pevného odpadu: Co 60, Mn 54, Ag 110m, Co 58, Cs 137,
Cs 134, Nb 95, Ce 144;
- odstávka reaktora

prispela cca 60 % odpadov z celkového množstva;

-r materiálové zloženie odpadu a pomerné objemové zastúpenie jednotlivých druhov ukazuje tabulka č. 1.
Tabuíka 1

Por.
č.

Druh RAO /pevného/

Pomerné objemové
zastúpenie /%/

1.

Papier

2.

Handry /bavlnené a iné/

8 - 1O
8-10

3.
4.

Umelá hmota, šlapky /PVC/

3-4

Fólia z PE

5.

Drôty z elektroinštalácie

5-7
3-4

6.

Sklo /z chem. lab./

2-3

7.
8.
9.

Tkaniny z odevov
Zbytky kože /z ochr. pomôcok/
Teflonový materiál /z MaR/

10.

Drevo /dosky, hranoly apodt/

11.

12.

Guma /tvrdá i mäkká/
Hliníkové plechy /zbytky izol. z PG/ apod.

13.

Plechy /oceíové/

1-3

O,5 - 1
0,1 - 0,5
4-8
0,5 - 1
5 - 9,5
4-10

14.

Sklená vata /z izol. zariadení/

6-10

15.

Hutný materiál /ocelový, I, u apod./

4-6

16.

Podlahové krytiny z PVC

0,5 - 1

17.

Vazelína a oleje

0,5 - 4

18.
19.

Vzduchotechnické filtre /tkanivové/

20.

Vzduchotechnické filtre /jódové/ - v prevádzke

Zbytky zo zariadení /armatúry, potrubia apod./

3-8
132 kusov
0

Dôležitým záverom týchto výsledkov bolo, že pre zavedenie objemovej redukcie
pevných RAO, či už lisovaním alebo spaíovaním, je potrebné rozpracova£ a reálizova£
nový spôsob triedenia so zavedením novej evidencie.
Triedenie pevných RAO a ich evidencia je nepoměrné zložitejšie ako u kvapalných
odpadov. Ani zahraničné literatúry nepodávajú jednoznačný návod, spôsob a kritériá
triedenia sú ponechané na prevádzkovateía a jeho možnosti, prípadne požiadavky.

247

Triedenia je dôležitá Manipulácia a pri jeho nesprávnom prevedení môže dojsť
k poškodeniu zariadenia alebo samotného finálneho produktu spracovania. Tým sa zvýši i počet manipulácií s odpadom, možnosť kontaminácie a zhorSÍ sa ekonomická bilancia spracovania.
Bol navrhnutý spôsob triedenia odpadov, ktorý je v spolupráci s EBO na JE V-1
už realizovaný. Uvedených 20 druhov odpadov /tab. 1/ je triedené do 10 materiálových skupín podía predpokladaného dalšieho spracovania nasledovne:
1 S - mäkký odpad

- paper, textílie, plasty /okrem PVC/, guma, koža

2 S - tvrdý

"

- drevo

3 L - mäkký

"

- plasty z PVC /šfapky, fólie, podlahová krytina/

4 L - tvrdý

"

- sklo, sklenená vata

5 L - tvrdý

"

6 O - tvrdý
"
7 O - tvrdý
"'
8 O - kvapalný "

- drobný kov do 30 cm dĺžky a 1 mm hriíbky /elektroinštalácia,
drôty, ocelový plech/
- hliníkový materiál
- teflon
- olej, vazelína

9 U - tvrdý

- hutný materiál, časti zariadení

10

"

° " mäkký' "

-V Z T

filtre

Skupina S - je jednoznačne spaliteína
Skupina L - je lisovateíná
Skupina U - je zatial uvažovaná bez spracovania na uloženie.
Do doby uvedenia spalovacieho zariadenia do prevádzky sa sk. 1 S bude lisovať.
Skupiny L sa pripravovali pre lisovanie, kedže sa v blízkej budúcnosti mal realizovať upravený nízkotlaký lis. Sk. 3 L /PVC/ sa vo svete zriedka spaluje pre vývoj korozívneho HC1. V niektorých spalovniach predpokladajú spaíovať PVC bez neutralizácie
plynov s maximálnym obsahom PVC do 10 % váhových. Sk. 10 U sa vo svete väčSinou ukladá, prípadne sa náplne filtrov lisujií. Sk. 8 U je možné spaíovať, 6 U lisovať.
Predtriedenie odpadov sa robí priamo pri ich zbere do systému koSov s PE vrecoa, ktoré stí rozostavené vo vybraných miestach vzniku. Koše sú rozdelené a označené podlá druhov odpadov 1 S, 3 L ... Vrecia zbiera "zberná služba", ktorá v miestnosti na to vyhradenej uskutočňuje äalšie dotriedenie, značenie, merania a evidovania odpadu odchádzajúceho pre ďalšie spracovanie, záznam v evidenčnej knihe obsahuje: druh odpadu, dátum, objem, prípadne i váhu,' expozičný príkon od vreca a miesto
vzniku.
Dotriedenie odpadu "zbernou službou" je velmi dôležité, nakolko výcvik prevádzkového personálu a jeho disciplína nie sii na takej úrovni, aby bolo možné túto činnosť vypustiť.
Pre triedenie odpadu sa na JE nepoužíva žiadny triediaci box ani manipulátory
/klielte, hrable, magnety/, je prevádzané ručne. K dispozícii je v súčasnosti sa•ostatná miestnosť pre triedenie - kobka v äpeckorpuse, dodatočne mimo projektu na
to určená. Nepoužívajú sa ochranné obleky. Pri triedení sa nepoužívajú žiadne deliace a fragaentačné techniky, pretože oddeíovanie aktívnych častí a zmenšenie veíkostí sa robí priamo v mieste vzniku, nakoíko pre tento účel nie je na JE špeciálna
Miestnosť. Pre vznik malých množstiev väčších kovových odpadov ako to bolo zatiaí
ha JB V-1 /Íl a

za 2 roky/ je tento spôsob postačujúci. Situácia sa skomplikuje,

ak vzniknú väčšie množstvá tohoto odpadu. Táto možnosť by v projektoch budúcich JE
M l a byť zohíadnená.

3.
LISOVANIE
3.1. ňprava nízkotlakého lisu pre lisovanie odpadov do sudov
Z tab. č. 1 vyplynulo, že na JE V-l vzniká približne 50 % obj. lisovateíného
oapadu, ktorý je možno lisovať nízkotlakým lisom. I keä JE V-l neskôr produkovala
väčšie percento lisovateíných odpadov, už tento údaj potvrdil správnosť rozhodnutia za'istenia vývoja nízkotlakého lisu pre objemovd redukciu pevných RAO.
Tento zámer sme sa rozhodli riešiť adaptáciou vhodného komerčne vyrábaného lisu PL-12 /výrobca KOVO Cheb/. Tento lis lisoval odpad do balíkov a hoci mal nízky
lisovací tlak /O,22 MPa/, predpokladali sme zaistenie objemového redukčného faktora /VRF/ v rozmedzí

3-5.

Uvažované úpravy lisu museli v závere spína£ požiadavky:
- možnosť lisovania do typizovaných 200 1 sudov, čím sa umožnia rôzne manipulácie
s odpadom a jeho vhodnejšie uloženie na úložisku JE s možnos£ou spätného vyberania
- zaistenie radiačnej ochrany personálu pri lisovaní formou odsávania pracovného
priestoru lisu.
Niektoré parametre komerčného hydraulického lisu PL-12:
hmotnost
rozmery - Šírka

1 100 kg
1 100 mm
1 650 mm
2 760 mm
616 kg. m"
0,12 MN
0,22 MPa
11,6 MPa
300 kg.h" 1

dĺžka
výška
merné zaťaženie podlahy
prítlačná sila
merný lisovací tlak
tlak oleja
výkon

Rozmery typizovaného 200 1 suda:
výška

795 mm

vonkajší priemer

612 mm

hmotnosť
materiál

27,5 kg
pozinkovaný plech

Konštrukčné tlpravy lisu sa týkali nasledovných častí:
- hydraulika lisu PL-12 zostala bez väčších zmien
- obdĺžnikový profil prítlačného barana sa zmenil na kruhový podía rozmerov suda
- spôsob vysunutia suda z lisu pre jeho lepšie uchytenie
- iíprava pre odsávanie aerosólov
- konštrukcia musí rešpektovať zaistenie kruhovitosti suda bez jeho deformácií pre
nutnosť uzatvárania suda vekom.
Po rozpracovaní výkresovej dokumentácie sa pristúpilo k realizácii adaptačných
prác. Jedným zo zložitých celkov lisu, ktoré bolo potrebné vyrobiť, bol priečnik barana. Je to časť lisu zabezpečujúca uchytenie hydraulického valca a vedenie vodiacich tyčí v puzdrách. Priečnik je naviac otočné uložený v ložiskách na boku lisu.
Výroba tohoto celku, pri dodržaní všetkých technologických postupov, bola vcfiai obtiažna. Ďalej bolo vyrobené pridržovacie zariadenie suda, zadná cast lisu, prítlačný baran, pridržiavacie a vysúvacie zariadenie suda a odsávací systéia aerosólov.
Tento systém sa skladá z troch tvarových dielcov, ktoré spolu s baráno* uzatvárajú
priestor suda a umožňujú odťah aerosólov z priestora suda. Odťah prechádza zadnou
stranou lisu s vývodom do centrálneho vzduchotechnického systému.

Výhodou tohoto riešenia bolo, že bez zásahu do hydrauliky lisu sa úpravami
tvaru barana zvýšil merný lisovací tlak dvonásobne /na 0,5 MPa/.
Po realizácii iíprav sa pristúpilo v spolupráci s EB0 k umiestneniu lisu a jeho
overeniu na JE'V-1, kde pre tento účel bol pripravený priestor. Po pripojení lisu
k centrálnemu vzduchotechnickému systému prebehli jeho skiíšky.
Z experimentálneho overenia lisu vyplynuli nasledovné výsledky:
- zlisovalo sa celkove 95 m

rádioaktívneho odpadu, pričom vzniklo 106 sudov o ob-

jeme 0,2 m
- bol lisovaný triedený odpad skupin I S , 3 L ,

4 L a 5 L

- VRF podía skupin dosahoval hodnotu 4 - 5 . Len pri lisovaní obuvi sa znížil na 2,5
- expozičné príkony sa pohybovali do 4,30.10
li na hodnotu l,2.1O

a 5.10~

A/kg, len v dvoch prípadoch vystúpi-

A/kg /odpad z odstávky reaktora/

- lis pracoval 50 hodín. Počas jeho práce nedošlo k poruche stroja a k poškodeniu
suda.
Týmto overením bol lis od 10. 1983 pripravený k trvalej prevádzke na elektrárni, čím bol splnený i RV 09 pred stanoveným termínom /II. štvrťrok 1984/. Podklady
pre RV 09 boli realizátorovi odovzdané vo forme adaptovaného lisu PL-12-A 01, jeho
dokumentácie a návrhu prevádzkového predpisu pre lis. Lis bol realizátorovi odovzdaný v januári 1983 čím podklady pre RV 09 boli odovzdané s jednoročným predstihom.
3.2. Prevádzkové lisovanie pevného odpadu
Pevný odpad vznikajúci na JE V-l v roku 1983 bol už triedený z hľadiska ďalšej
objemovej redukcie a bol pripravený pre lisovanie. Po uvedení adaptovaného lisu do
trvalej prevádzky sa v r. 1983 lisovali pevné odpady uvedené v tab. č. 2.
Tabuíka 2

Lisovanie pevných odpadov na JE V-l

Druh odpadu

Množstvo /m 3 /
pred zlisovaním
po zlisovaní

125

1 S
3 L
4 L

155
17

12
1,2
7,2

31
3,4
3,9
1,4
2,2
-

182,9

42,0

209

16,5

14

r

5 L
6 U
2 S
9 U
Cclkoa

Počet
sudov

Exp. príkon
/A/kg/
do 4.1O~ 9
ojedinelé 5.1O~7

19,5

7
11
-

Sledovalo sa i množstvo lisovatelného odpadu vznikajúceho počas odstávok I. a
II. bloku V-l /v r. 1983/. Množstvá odpadov vznikajúcich počas jednotlivých odstávok boli v pomere 1 : 1 .
Z celkového množstva odpadov /182,9 m 3 / je 69 % spalitelných /126,2 m 3 / a 27 *
j* iba lisovateíných /49,5 m / a pre uloženie bez spracovania odchádza 4 % odpadu
/8,4 m3/

/do bilancie nie stí zahrnuté VZT filtre/.

V súčasnosti sa však lisuje 95,4 % odpadu /I74,5 m 3 /. Objemový redukčný faktor
lisovaných odpadov VRF- 4,1 - 4,5.

Tabulka 3

Produkcia lisovateíných RAO počas odstávky I. a II. bloku

Druh odpadu
1 S
2 S
3 L
4 L
5 I.
6 U
9 U
Celkom
4.

Množstvo /m 3 /
pred zlisovaním
po zlisovaniu
78
17,6
1,2
13,5
2,8
12
3,6
6,1
1,3
12
2,3
1,2
27,6
124,0

Počet sudov

88
14
18
6,5
11,5

138,0

ZAVER
Lisovanie pevných RAO je v širokém miere používaná spracovateľská technika pri

manipulácii s odpadom, ktorá vedie k faktorom redukcie objemu až do 1O. V súčasnosti takmer všetky JE a výskumná tistavy hospodáriace s rádioaktívnymi odpadmi používajú lisovacie systémy. Posledný vývoj ukazuje na veími účinné funkčné kombinácie predúpravy odpadov s lisovaním.
Lisovací proces prebieha optimálne, ked sa predtým realizuje primerané predtriedenie a prediíprava.
V rámci tejto etapy sa spravil prvý závažný krok v oblasti spracovania pevných
odpadov už tým, že sa previedla sumarizácia vznikajúcich pevných RAO, čím sa získala určitá orientácia a podklady pre dalšie rozhodovanie a koncepcii spracovávania
pevných RAO.
Praktický význam pre riešenie priniesol vypracovaný návrh triedenia pevných
RAO a jeho realizácia na JE V-l, čím sa potvrdila jeho nutnosť a správnos£ a zároveň sa využil pri príprave odpadov pre daläie následné spracovanie lisovaním.
V rámci HE bol do trvalej prevádzky uvedený adaptovaný nízkotlaký lis pre lisovanie odpadov do sudov a tým bola zásluhou RVT realizovaná prvá metóda objemovej
redukcie pevných RAO na čsl. jadrových elektrárnách.
S.
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SPALOVANÍ MĚKKÝCH RADIOAKTIVHfCH ODPADO
Brož J., Tittlová E., Guliš G., Hladký E.
Výskumný ústav jadrových elektrární, Jaslovské Bohunice

AHOTACE

Referát se nabývá přehledem o řešeni spalovaní RAO z JE v rámoi Sff HVT A 01-1S9-104/04. Jsou uvedeny dosaiené hlavni výsledku řeien-C, které ukazují na reálnost zabezpeSeni průmyslevýoh spáleven v SSSR z tuzemských zdrojů a oprávnily k rozpracováni nejobsainijii Sásti řeien-C, ti. vybudováni kompletní experimentálni spalovny a ovlřovaoi experimenty. Je uveden struSný popis spalovny, blokové sohéma as
systémem HaR, souSasný stav výstavby a plán dalliah praoi.
1.

ÚVOD

Práce na vývoji spaloven RAO započly ve VťfjE jeitě před zahájenia 7. pětiletky.
Na počátku roku 1980 byl proveden rozsáhlý spalovací experiment v průmyslovém měřítku, který měl být ověření* kompletní sestavy. Přestože výsledky nebyly jednoznačné, bylo z časových důvodů rozhodnuto přistoupit k projekci a sfára výzkumu měla
průběžně doplňovat chybějící podklady.
Tak byl taká postaven původní plán pětiletky, kdy v její druhá polovině měl
řešitelský kolektiv ověřovat průmyslovou spalovnu známou jako PS 43 v rámci výstavby JE V-2. Postupem Času se ukázalo, Se PS 43 realizován nebude a bylo přijato rozhodnutí o výstavbě experimentální spalovny v Jaslovských Bohunicích x prostředků
RVT. Kromě roziíření stávajících spoluprací se do akce zapojilo BBO, jakožto hlavní zainteresovaný partner.
2.

DOSAÍÉNÉ HLAVNÍ VÝSLEDKY

Z hlediska požadavku komplexnosti řešení, tak jak bylo pojato v období zahájení, lze rozlišit dvě oblasti rozpracování problematiky spalování RAO. Jedná se o
fiást všeobecnější, zabývající se základními poznatky o spalování, platnými dlouhodobě a konkrétní rozpracování postupných, zdokonalujících se technologických schémat, syntetizovaných do projektu PS 43 a posléze do jednotky Experimentální spalovny. Technická řešení jednotlivých technologických uzlů bylo průběžně aktualizováno
a prošlo několika vývojovými stupni. Každý nový základní poznatek byl vzápětí promítán do technologických souvislostí a db souvislostí dodavatelských. Tím byl dosažen všestranný pohled na možnost uplatnění techniky spalování RAO v CSSR a zároveň
usměrněna volba technologického schématu realizované Experimentální spalovny.
Získané hlavní výsledky jsou utříděny podle výstupů jednotlivých momentů řešení. Zcela obecnými poznatky jsou:
- údaje o tvorbé a charakteru spalitelných RAO
a v rámci použitelného v ČSSR způsobu spalování:
- experimentální práce pro stanovení základních parametrů spalování.
Obecný i rozpracovaný charakter má odstavec:
- radiační bezpečnost spalovny RAO.
Detailizovaná technická řešení /» alternativami/ jsou uvedena jako:
- úprava komerčních zařízení pro spalování RAO.
Syntézou těchto výsledků je technologické řešení Experimentální spalovny uvedené
• kapitole:
- výstavba Experimentální spalovny.
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2.1. Základní tidaje o tvorbě a charakteru měkkých spalitelných M O z JE
Tvorba uvažovaných odpadů činí 1O tun na blok 440 MW za rok /získáno z provozní evidence/. Dalří iídaje byly získány stanovením z 1/5 roční produkce JE V-l /mino
odstávku/.
Složení odpadu:
materiálové

\

papír

radionuklidové

33 % váhových

textil

28

PVC

14

PE

16

guma

9
2
20

Cr 51
Mn 54

z toho 50 % voda

5 %

Co 58
Co 60

40

Nb 95

2

Ag H O m

18

Cs 134

4

Cs 137

6 t

Ce 144

2 t

ostatní

1 %

aktivita nuklidů, beta, gama

1,75 MBq/kg

hustota odpadu

0,18 kg/dm 3

výhřevnost

20 000 kJ/kg

2.2. Experimentální práce pro stanovení základních parametrů procesu spalováni
Z rozborů výsledků experimentu Ostrov 8O a dalších poznatků vyplynula nutnost
zaměření se na metodiky stanovení plynů a distribučních analáz pevných částic ve
spalinách. Metodiky byly osvojeny nebo zajištěny spoluprací /ÚVP, ORGREZ/.
Při spalování reálného odpadu z JE na pokusné peci v ÚDZČ /Experiment Ostrov
82/, bylo zjištěno, že kvalita spalování roste s klesající teplotou v spalovací komoře a s klesajícím průtokem vzduchu /kvalitou se rozumí nízký úlet RA materiálu do
spalin a jeho nízká sazovítost/. Při nejlepší kvalitě bylo dosaženo těchto parametrů:
hmotnostní iSlet

-

sazovitosť úletu

-

aktivitní

-

úlet

100 mg/m
50 t
3,5 % /odpad 100 %/

Mechanismem přestupu RA látek do pevných částic úletu je především mechanické
strhávání hořících částeček odpadu. V popílku /úletu/ proto nacházíme jen mírné zvýšení podílu těkavých prvků /cesium, stříbro/. Plynná /adsorbovatelná/ forma RA látek
v úletu nalezena nebyla.
Distribuce pevných částí v úletu /v místě filtrů/:
Velikost

Hmotnostní podíl

Aktivní podíl

1 um a menší

50 %

15 %

1 - 1O u,

40 %

65 %

10 um a větší

10 %

20 %

ťíčinnost cyklonového odlučovače byla jen 18 *, což je důsledkem ukázaného složení pevných částic. Jako neefektivní byl proto z vývoje spalovny vyškrtnut.
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Na druhé straně zjištěné aktivitní složení spalného aerosolu dává naději na
dobrý dekontaminační faktor filtrací uvažovanými filtry, zejména při správném využití impakfiní oblasti filtrace.
Byla zjištěna nízká teplovýměnná účinnost vodního chladiče ÚDZČ, což je nepříznivá okolnost, protože to znamenalo zahrnout do dalších prací konstrukci a výrobu
vyhovujícího chladiče.
Při experimentu byla jako pomocné palivo použita nafta s poměrně nízkým obsahem síry /O,23 %/. Přesto byl naměřen rosný bod 1OO°C oproti 60°C ze spalné vlhkosti. ZjiStěná hodnota dává malou rezervu, nebot už na filtru musí být teplota jen
125°C. Pro dalSÍ práce proto vyplynula orientace na bezsírná paliva /propan-butan/.
Stanovení plynných složek / 0 2 , COj, CO, S 0 x , N 0 x , uhlovodíky/ ukázalo, že se
neobejdeme bez automatického analyzátoru plynů, který je potřebné získat z dovozu.
Jelikož alternativní k filtraci tkaninovými filtry je podle literatury elektroodlučování, vyvíjí pro potřeby experimentální spalovny VÚ Vzduchotechniky zkušební
elektroodlučovač trubkového typu.
Spoluprací s ÚJV byly získány tyto hlavní výsledky:
- účinnost tkaninových filtračních materiálů /PES, PFP/ získaná' na laboratorní peci
činí průměrně 70 - 85 %. Tyto hodnoty souhlasí s výsledky dřívějšími 78 - 86 i
/experiment Ostrov 80/. Jelikož během provozu účinnost těchto filtrů mírně stoupne, lze očekávat, že požadované účinnosti 90 t bude dosaženo.
- filtrace keramickými svíčkovými filtry nedala dobré výsledky. Dosažená účinnost
byla cca 50 %. Jelikož ani získání svíček od výrobce z NDR není reálné, od rozpracování vysokoteplotního očišťování bylo zatím upuštěno.
V rámci sledování vlastností produktu /popelu a popílku/ bylo zjištěno:
Popel i popílek jsou dobře smáčivé. Popel se smáčí z cca 70 % okamžitě, jen
velké částice mají tendenci plavat na Madině. Popílek se smáčí téměž ze 100 %. Přitom dochází k značnému rozpouštění popílku, až 4 g/lOO ml /5O %/. Popel se rozpouští jen nepatrně, průměrně 0,26 g/100 ml /5 %/. pH výluhu má u popela hodnotu 12, popílek je kyselý, pH = 4. Vodivost výluhu je u popela 2 - 6

pS, u popílku 25 mS.

Granulometrické stanovení ukázalo, že popel obsahuje nejvíc částic o velikosti O,O4 - 0,4 mm a pak nad 2 mm. Popílek ze 75 % zahrnuje částice o velikosti 1 2 mm a 0,4 - 0,7 mm. Z toho, že nejsou zastoupeny nejmenší částice, pod 0,04 mm lze
usuzovat, že částice popílku se shlukují do agregátů.
Gamaspektrometrická analýza ukázala, že složení popela i popílku je téměř shodné s mírně zvýšeným podílem radiocezií a Ag H O m . Ostatní hlavní nuklidy jsou:
Co 60 a Mn 54. tJhrnná aktivita nuklidú beta-gama činí 250 - 300 Bq/g /rozmezí hodnot aktivity ale i ostatních výsledků v popelu charakterizují míru homogenity/, u popílku 150 Bq/g. Aktivita Sr 90 kyselého výluhu z popelu činí 1,7 Bq/g. Při měření
vyluhovatelnosti vodou bylo zjištěno, že za 24 hodin se z popela vyluhuje 15 - 25 %
celkové aktivity, z popílku se vyluhuje 50 % za 24 hodin.
Chemická analýza infračervenou spektrometrií ukázala, že popel se skládá z oxidu křemičitého, kremičitanu, uhličitanů, dusičnanů a směsi CaO + Ca(0H) 2 . Popílek,
kromě 50 % frakce uhlíkové /sazové/ se skládá z oxidu křemičitého, kremičitanu, dusičnanů, uhličitanů a hydrouhličitanů. Na základě těchto výsledků jsme se rozhodli
experimentovat s cementací popela. První výsledky ukazují na výhodnost této techniky. Při cementaci čistého popela jsme zafixovali 50 - 60 % popela a dosáhli vyluho-

254

vatelnosti 1O~ 3 - 1O~ 4 g.cm"2 . den" 1 . Při použití sorbcntů jako vylepšujících příměsí jsme při zafixování 60 - 7O % popela dosáhli vyluhovatelnosti 10~ g.cm

.ůmn

,

přičemž některé vzorky měly vyluhovatelnost neměřitelnou.
2.3. Radiační bezpečnost spalovny RAP
Riziko připadající v úvahu při spalování RAO je dvojího druhu:
- vnější ozáření od zpracovávaných médií /pytle s odpadem, sudy s popelem/ a od technologického, zařízení.
- inhalační riziko, neboE se jedná o práškové materiály /popel/. Toto riziko se týká
personálu i okolí.
Rozbor rizika vnějšího ozáření se odrazí v potřebě stínění nebo dálkových manipulací, prevence rizika inhalace personálem se zajistí zavedením podtlakových systémů do technologických zařízení. Snížení rizika okolí se řeší instalací vysocedčinných filtrů na výstup spalovací linky.
Při zjiStěných aktivitách spalitelných RAO /které jsou v souladu se svčt-ovou
prací/ jsou charakteristiky /změřeno/:
průměrná váha pytle s odpadem

7,4 kg

2
průměrný expoziční příkon od pytle je 350 pR/hod.m .
Při uvažování 100 dm sudů a 80 % zaplnění dostaneme výpočtem tyto charakteristiky:
1 sud popela má

A

0,84 GBq

*

10 mR/hod.m 2 /700 pA/kg.ra2/

a vznikne spálením 500 kg odpadu
1 sud popílku má

A

O,54 GBq

it

5 mR/hod.m 2 /35O pA/kg.m 2 /

a vznikne spálením 9 tun odpadu.
Z uvedeného vyplývá nepotřebnost dálkových nebo stíněných manipulací. Vedle
uvedených hodnot od obalů s médii, jsou expoziční příkony od technologických zařízení zanedbatelné.
Pokud se týká vlivu na okolí, z výpočtů vyplývá o 1 řád nižií objemová aktivita emisí než činí hodnota pro vdechovaný vzduch podle Vyh. 59/72. Za stejných podmínek /standardní účinnost filtru FAH 5100 - 99,95 */ činí hodinová emise /při spálení 100 kg/hod/ 3 kBq. Při havárii filtrů by koncentrace emisí vzrostla o 3 řády
avšak trvala by jen krátce, vzhledem k okamžitému odstavení dávkování RAO /cca
5 minut/.
Další technologickou havárií s radiačními následky by mohlo být explozivní hoření v peci. To se však dosud nestalo za celou hostórii používání komunálních pecí,
ačkoliv odpad běžně není kontrolován na zdroje prudkého hoření. V případě spalování
RAO kontrolován bude /např. organické kapaliny/.
Při rozsypání sudu s popelem a vytvoření oblaku 10 g/m bude pracovník vdechovat 500x vyšší koncentraci než činí limit. Tato situace bude trvat opět jen velmi
krátce a dlouhodobý inhalační limit nebude významněji ovlivněn.
Přes příznivost odhadů bude však zřejmě adekvátní spalovnu zařadit do III. kategorie pracovišť s otevřenými zářiči podle CSN 341730.
2.4. Opravy komerčních zařízení pro spalování RAO
V rámci tohoto momentu řešení byly pro potřeby spalovny PS 43 získány podklady
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pro provedení technických úprav rozpracované do různého stupně od připomínkovaných
návrhů po výrobní dokumentaci.
Jedná se o následující uzly:
- blokové schéma spalovny PS 43 s alternativami /VÚJE, CHP/
- třídění odpadu před spalováním /CHP/
- dávkovač odpadu do pece /UDZČ/
- čištění vodního výměníku UDZČ /CHP/
- sběr popela z roštu s drcením /CHP/
- bituaenace popelu /VÚCHZ/
- návrh MaR /ORGREZ/.
V dôsledku změny realizované spalovny /náhrada PS 43 experimentální spalovnou
VÚJE/ bylo potřebné zjistit nakolik je možno uvažovat s uplatněním uvedených technických řeiení na spalovně se 4x menším výkonem. S uplatněním poznatků z experimentálních prací vyplynulo,* že do experimentální spalovny je možné převzít pouze dávkovač odpadu a i ten a- dalšími úpravami, jež výrobce přislíbil.
Pokud se týká zpracování popelu, bylo rovněž rozhodnuto o změně. Aktivita 100
dst

sudu s popelem je o řád nižší než aktivita

dm

sudu, tedy požadavek fixace není tak striktní. Bez fixace budou ukládány i od-

bituroenováného koncentrátu v 200

pady nespalitelné lisované. Bylo tedy navrženo popel uzavřít do dvojího obalu z dů3
3
vodů zvýšení transportní bezpečnosti. Sběrný 100 dm sud bude vložen do 200 dm a
mezera vyplněna betonem podle praxe na zahrnicních spalovnách.
2.5. Výstavba Experimentální spalovny /ES/
Při jednotlivých spalovacích experimentech byly shromažďovány poznatky o průmyslové realizaci spaloven v ČSSR. Konečné závěry je ale možné učinit až po odzkoušení
kompletní spalovací linky. K tomu měla sloužit spalovna PS 43.
.Jejím vynecháním v programu investiční výstavby JE V-2, byla vzniklá situace
řešena na průběžné oponentuře úkolu v roce 1983, rozhodnutím o výstavbě Experimentální spalovny v rámci úkolu. Tato spalovna má dvojí účel. Má umožnit dokončení vývoje spaloven a současně spalováním reálného odpadu při experimentech částečně likvidovat spalitelné RAO vznikající na JE s WER-44O. Pro celou akci byl postaven Realizační výstup 08 "Uvést do provozu a ověřit experimentální zařízení na spalování
reálných RAO v areálu EBO".
2*5.1. Technologické schéma a systém MaR
Návrh technologického schématu byl sice syntézou dosavadních poznatků, byl však
korigován dodavatelskými možnostmi i prostorovými možnostmi stavební části. Hlavními zrninami proti původním představám je zařazení dezintegrátoru odpadu a propan-butanového hospodářství. Chlazení spalin bylo původně zamýšleno částečně výměníkem a
částečně přisáváním vzduchu. Po zajištění výroby bylo toto nahrazeno plnokapacitním
výměníkem tepla podle speciálního nového návrhu.
Nový je rovněž návrh systému MaR. Měřicí místa a druhy měření jsou navržena
tak, aby poskytovaly úplný obraz o technologických procesech. Experimentální program
jejich počet upřesní /eventálně sníží/.
Systém regulace pro Experimentální spalovnu je určen pro experimentální program
navrženého zařízení. Skládá se z části ručně ovládané a automatické. Automatická
část je zatím navržena pouze pro podsystémy, jež budou tento stupeň /automatizaci/
pravděpodobně nutně vyžadovat /okamžitá reakce na změnu hodnoty dané veličiny/.
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Ve schématu nejsou zakresleny všechny části HaR, např.:
a/ z důvodu přehlednosti schématu není uvedeno blokování chodu hořáku na chodu ventilátorů, jež je součástí dodávky pece
b/ není uvedena regulace dávkování RAO, která není dosud vyjasněna a bud* určena
výsledky experimentů
c/ není zakreslen dezintegrátor, jenž není součástí MaR.
Automatická regulace se týká regulace průtoku a to: plynulá regulace /2x/ a
skoková regulace /otevřeno - zavřeno/ /2x/.
a/ regulace podle teploty před tkaninovým filtrem PV 25. V důsledku kolísání teploty spalin /na základě diskontinuálního dávkování/ je teplota na FV 25 udržována
regulací průtoku chladicího vzduchu. V případě překročení určitá hodnoty teploty
je otevřen obtok filtrů /zamezení destrukce filtru/
b/ v důsledku zanášení filtrů by docházelo k změnám průtoků v přisávacích částech.
Je tedy nutné udržovat stálý podtlak za těmito větvemi prisávaní. Toho se dosahuje regulací před spalinovým ventilátorem na základě tlaku na vstupu do FV 25.
Při vyčerpání tlakové kapacity ventilátoru je startována regulace FV 25.
Technologické schéma se systémem MaR je uvedeno na obrázku.
2.5.2. Průběh dosavadních prací na výstavbě ES
Realizace ES probíhá v úzké spolupráci VÚJE - EBO v souladu s "Dohodou mezi
VÚJE a EBO o spolupráci při experimentální spalovně RAO", podepsané řediteli obou
organizací začátkem roku 1984.
Byl proveden výběr vhodného objektu pro spalovnu z objektů, které už nesloužily svému původnímu účelu. Byl zvolen objekt 76 B, který je ideální svou velikostí
i umístěním těsně u ventilačního 100 m komínu JE A-l.
Byl zpracován program ekonomické a fyzické likvidace původního technologického
zařízení. Vzhledem k určitým překážkám byla ekonomická likvidace ukončena až 31.7.
1984 a fyzická likvidace zařízení byla ukončena 30.9.1984, čímž však doilo k skluzu montáže zařízení spalovny, původně plánované na 7. 1984.
Byl zpracován program adaptačních prací pro zajiStění montáže a vytvoření podmínek pro práci s RA látkami, tj. výstavba hyg. smyčky, revize a úpravy elektrických rozvodů a osvětlení, oprava otápění budovy, kanalizace /aktivní i splašková/,
stavební práce apod. Adaptace uvnitř objektu byly prováděné v spolupráci s EBO a
jsou zhruba dokončené.
Byly zajišťovány potřebné projekty pro:
- stavební úpravy vnitřní i vnější
- hygienickou smyčku
- vybavení inženýrskými sítěmi
- měření a regulaci, odběr vzorků
- chladič
- úpravy všech částí technologického zařízení.
Byly zajišťovány dodávky komponent technologických zařízení s úpravami:
- spalovací pec SP 6O2 - dodávka UDZč, úpravy podle VÚJE
- dávkovač odpadu do pece DSP 2400, upravený podle VÚJE
- chladič spalných plynů, vývoj VÚJE, výroba OPMP Hlohovec
- filtrační systém - předfiltr FV 25, upravená dodávka KÚD Z2N Uhlířské Janovice
- absolutní filtr FAM 51O0, prototyp VÚV

257

- ventilátor RSZ 900 pro chladič, dodávka Z W Z Prachatice
- ventilátor RVE 630 pro spaliny, dodávky Kovodružstvo Strážov
- obslužná ploiiny, dodávka UDZČ podle návrhu VÚJE
- spojovací potrubí ventiiátory-komín, dodávka UDZČ, podle VÚJE
- spojovací potrubí pro ventilátory, dodávky EBO, podle VÚJE.
K technologickému zařízení nejsou vyrobené a dodané ještě spojovací potrubí
EBO, dezintegrátor odpadu /dovoz NDR/, měření a regulace včetni regulačních klapek
a čidel /zajiitění u ORGREZ/, propan-butanové hospodářství /zajistuje se projekt
u Plynoprojektu Praha, dodávka u Východočeských plynáren Hradec Králové/, vnější
úpravy /projekt podlá VÚJE u Energoprojekt Nitra, dodávka EBO/, tepelná izolace
/'podle požadavku VÚJE zajišťované u Thermostavu Bratislava/.
3.

ZÍVER
V současnosti tedy jsme připraveni k montáži technologického zařízení. Bude

zahájena montáž UDZČ v květnu 1985. Dále budou pokračovat práce:
- montáž spojovacích potrubí
- rekonstrukce vytápění objektu
- montáž dezintegrátoru
- dokončení adaptačních prací /úpravy povrchu apod./
- montáž regulačních klapek a servomotoru
- montáž silového elektrického napájení
- montáž elektrických zařízení MaR
- tepelná izolace technologického zařízení
- provedení základů pod stanici PB a další úpravy okolí spalovny
- montáž a připojení PB hospodářství
Zbývá tedy vykonat ještě řadu prací, než započnou ověřovací experimenty. Dosavadní výsledky ve výstavbě však naznačují reálnost předpokladu splnění stanoveného
realizačního výstupu.
4.
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PBWlfca .XDIOAKTÍVMYCH ODPADOV
Franc £., Tittlová E.
Výskumný ústav jadrových elektrární, Jaslovské Bohunice

AHOT/CIA

Referát objasňuj* pojem, význam a ciet fragmentácie ako me tedy nevyhnutnej pre
spracovanie kovových rádioaktívnych odpadov. Rozoberá fragmentaSné teahniky a poiiadavky kladené na fragmentaSnú miestnoeí ako na pracovisko so zvláštnym poslaním,
ktorého steny a podlaha musia byl tahko dekotnaminovatetné.
Pre operácie rezania, pilovania a strihenia sú doporučené stroje a zariadenia,
které 0 ohľadom pre prácu s rádioaktívnym odpadom a upraaavávaný druh materiálu sa
javia ak* nej vhodnejiie.
1.

dVOD

Cieíom úlohy bolo vytypovanie rádioaktívnych odpadov z JE vhodných pre fragmentáciu, návrh požiadaviek kladených na fragmentačnú* miestnosť a návrh komerčných zariadení pre fragmentáciu, pričom pri výbere zariadení bol doraz kladený na to, aby
tieto pochádzali z produkcie domácich výrobcov.
Kovový odpad vzniká pri rôznych opravárenských prácach vykonávaných počas bežnej prevádzky JE a hlavne pri plánovanej odstávke reaktora pri výmene opotrebovaných
častí zariadení. Pri týchto prácach vznikajú rôzne druhy pevných odpadov - mäkký
spálite.tný, drobný kovový a v malej miere kovový velkorozměrný.
Fragraentačné techniky síl používané hlavne za účelom opravárenských prác a v malej miere pre redukciu velkostí z híadiska uloženia na dočasnom alebo trvalom úložisku. Pre oddelenie silno zanořených častí od velkých komplexov z pohladu odstránenia alebo zníženia radiačnej zá€aSe personálu sa zatiaí nepoužívali.
2.

FRAGMENTÄCIA

Fragmentácia je jednou z mechanických metód objemovej redukcie, ktorej cielom
je zmeni€ geometriu tuhých odpadov. Touto metódou sa redukujd velké kusy do fragmentov vhodnej velkosti, požadovanej pre uloženie do dložiska .alebo pre Salšiu redukciu lisovaním. Fragmentácia a lisovanie sa môžu tak vzájomne dopĺňať /I/.
Fragmentáciu možno aplikovať na materiály obsahujúce vysoko kontaminované alebo
aktivované časti, ktoré musia byt oddelené od častí zariadení alebo od zvyšku nižkie aktívneho odpadu.
Pevný odpad sa dalej podrobuje fragmentacii vtedy, keď majd byt vykonané dalsie spracovateíské kroky ako napr. dekontamlnácia, spaíovanie, alebo ak treba pevný
odpad pripraviť pre transport a takmer vždy sa uplatňuje pri likvidácii a demontážach strojných zariadení a ak existujúce zariadenia treba podrobiť modifikáciám.
Fragmentovať možno odpad kovový ako napr. rôzne nádrže, výmenníky tepla, ventilačné poklopy, kompresory, pece, laboratórne ochrany, rukávové boxy a najrôznejšie
zariadenia, tak i odpad nekovový ako napr. sklo, plastické látky, betón, keramika,
drevo apod. /2/.
Ked" pristupujeme k rozhodovaniu o fragmentaci! musíme si uvedomiť aký odpad
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budeme fragmentovať, kde tieto činnosti budeme vykonávat a aké zariadenia a techniky sií k tomu potrebné.
Pre fragmentáciu odpadov na JE V-l, kde sme robili svoje prieskumy, prichádzajú do úvahy:
fragmentácia kovov - ktorá by mala by€ organizovaná z dvoch pohladov - fragmentácia kovových častí vykonávaná pri opravárenských a demontážnych prácach
za účelom oddelenia väčších kovových častí /už nefungujúcich/ od celkov, ktorá sa
vykonáva priamo v mieste demontáže. Pri týchto prácach sa vykoná i fragmentácia
väčších častí na menšie s rozmerom vhodným pre úložný kontajner. Tento spôsob je
zatiaí používaný na JE V-l.
- fragmentácia menších kovových časí /napr. do 1 m/, ktoré by bolo vhodné dalej fragmen to vat vo vyhradenej miestnosti a ukládat do sudov, čím by boli odpady pripavene pre prípadné zalievanie cementom s následným ukladaním na regionálnom úložisku
fragmentácia dreva - vzhíadom na vznik určitého množstva kontaminovaného dreva je
vhodné ho fragmentovať pílením na pomerne malé velkosti /10 x 10 x 1 cm/, čím by
drevo bolo pripravené na spaíovanie. Pri tejto úprave je potrebné zbaviť ho kovových častí
fragmentácia VZT filtrov - pre äalšiu objemovú redukciu VZT filtrov je potrebné
filtre upraviť. V prípade lisovania filtrov /čo sa nám javí vhodné a reálne/ je potrebné rám filtrov zmenšiť prepilenim alebo preťatím, aby sa vmestil do priemeru
suda. V prípade spalovánia prichádza do úvahy spálenie dreveného rámu, čím musí nastať oddelenie rámu od filtračnej vložky. Vložky je možné osobitne lisovať
fragmentácia PE fólií - fólie z opravárenských činností sú značných rozmerov a často obsahujú zabalené kovové časti. Pri triedení sa s nimi zle manipuluje a už vôbec
sa nehodia v tomto stave pre spaíovanie. Je vhodné ich fragmentovať na menšie časti,
čím sa vylúči i možnosť odchodu kovového odpadu na spaíovanie.
2.1

Fragmentačná miestnosť
Fragmentácia sa uskutočňuje sčasti priamo v mieste vzniku, keď sa jedná o de-

montážne práce, a vo fragmentačnej miestnosti, ked sa jedná o prípravu odpadu pre
jeho ďalšie spracovanie lisovaním, spalováním, prípadne balenie pre potreby ukladania.
Fragmentačná miestnosť musí byť projektovaná tak, aby obsiahla všetky potrebné
činnosti, ktorými odpad prejde, teda musia tu byť zaistené techniky pre
- fragmentáciu kovových odpadov /rôzne .typy rezania, pílenia, strihania/
- fragmentáciu nekovových odpadov /drvenie, mletie, šklbanie, strihanie/.
Ďalej musia byť k dispozícii rôzne manipulačné stoly, dvíhacie a prenosné zariadenia, fragmentačné boxy apod.
Mnohé z týchto metód produkujú rádioaktívne aerosoly, odrezky, je tu nebezpečie vzniku požiaru apod. Vzhíadom k tomu je potrebné zaistiť a projektovať fragmentačnú miestnosť tak, aby zodpovedala požiadavkám klasickej a radiačnej bezpečnosti,
tj.
- steny a podlaha musia byť dekontaminovateíné
- miestnosť musí mať zaistený správny ventilačný systém s potrebnou výmenou vzduchu
- zaistenie strojov pred rozptylom rádioaktávnych aerosólov a rádioaktívnych odrezkov
- zaistenie protipožárnej ochrany
- zaistenie ochrany personálu pred kontamináciou.

261

Vzhľadom na to, že na JE V-l nie je k dispozícii fragaentačná miestnosť, je
potrebné pri výstavbe ďalších JE ju zavies€ do projektov. Je nožné, aby táto miestnosť zaisťovala možnosť prevedenia i dalších predúpravných činností ako napr.:
- sústredenia zozbieraného odpadu
- možnosti triedenia
- aožnosti fragmentácie
- balenie a znaômntm s uskutočňovaním potrebnej evidencie.
Tým by bola zaistená kontinuita všetkých nadväzných činností. Všetky uvedené
činnosti by zaisťovala tá istá skupina pracovníkov v pocte 5 - 6 ludí.
2.2

Stroje a zariadenia pre fragmentáclu

V práci sme sa dale j zamerali na sledovanie možností fragmentácie kovového odpadu vznikajúceho na JE V-l.
Za obdobie činnosti JE V-l vzniklo 13 m viacrozmerného kovového odpadu, ktorého dávková rýchlosť neprekročila 0,5 mGy/h. Vzhíadom na neveíké množstvá tohoto
odpadu, a pretože na JE V-l nie je k dispozícii fragmentačná miestnosť, sa fragmentácla realizovala v mieste vzniku. S predlžovaním prevádzky JE je vlak možné očakávať nárast objemu rozmerného kovového odpadu i nárast úrovne jeho kontaminácie.
Hlavným zdrojom kovového odpadu je primárny okruh. Jedná sa o nasledovné zariadenia /okrem reaktora/:
- cirkulačné slučky
- systém kompenzácie objemu
"
očistky chladivá
"
drenáže a organizovaných únikov.
Vietky tieto zariadenia vrátane spojovacích potrubí, ventilov a armatúr sú vyrobené z antikoróznych ocelí. Tieto materiály je možné fragmentovať bežnými strojmi
zo strojárenskej praxe, upravenými z híadiska znemožnenia rozptylu rádioaktívnych
aerosólov a odrezkov a tým 1 rozširovania kontaminácie do fragmentačného priestoru.
V rámci práce sme urobili prieskum techník výrobcov a ich výrobkov v krajinách
RVHP s cieíom ich použitia pre potreby fragmentácie.
Rezanie - kyslíkoacetylénovým horákom je možné rezať odpady z uhlíkatých ocelí do
veJcých hrúbok. K rezaniu je možné použiť všetky druhy komerčných horákov
v praxi bežne používaných
- plazmové rezacie zariadenie je možné použiť pre antikorózne ocele. Plazmové rezacie zariadenie sa v ČSSR nevyrába. Vývojom plazmových horákov
sa v súčasnosti zaoberá Ústav fyziky plazmatu ČSAV Praha, ktorý však zatlí vyvinul iba horáky pre nanášanie kovov na opotrebované časti zariadení. Horáky na rezanie zatiaí nevyvíja.
Do ČSSR sú plazmové rezacie zariadenia dovážené z oblasti devízových trhov a RVHP, napr.:
1. Plasmajet typu PCW 100 s horákom PHCW 100, NSR
rezanie antikóru do 400 mm
2. plazmové rezacie zariadenie fy Mansfeld, Winsterrwalde, NDR typ PA 40
a PA 100-2
rezanie antikóru do 700 mm, neželezné kovy a ich zliatiny, sivú liatinu a kovy s vysokým bodom topenia
- rozbrusovačku je možné použiť k píleniu uhlíkatých a antikorových ocelí

akéhokoľvek profilu pomocou rýchlo sa otáčajúceho brúsneho kotiíča Malej
hrúbky a velkého priemeru, výrobcom zariadení sil Opravny zemědělských
strojů, n.p. Cheb. Pre rezanie profilového materiálu, guíatiny a potrubia do hrúbky 80 mm je vhodný typ RK 80.
Pilovanie-je možné použi€ pílu do malých hrúbok v mieste vzniku
- ráraovií

pílu

je možné použit k deleniu uhlíkatých a antikorových ocelí

do veíkých hrúbok. Výrobcom týchto zariadení v VSSR je STS, n.p. Třebíč:
1. typ PR 30 pre pílenie guíatiny, potrubia do 300 mm
2. typ PRH 170 do prierezov 170 mm
Oba stroje majú malú reznú rýchlos£, výhodou však je nízka tvorba aerosólov a možnos£ pílenia predmetov veíkých hrúbok
- frézovací stroj je možné používa£ k rezaniu uhlíkatých a antikorových ocelí, kde namiesto frézy sa použije pilovací kotúč. Pre tieto účely vyhovuje každý univerzálny frézovací stroj závodov TOS, napr. frézka FA 3U.
Výhodou zariadenia je, že je možné menič otáčky stroja a tým jeho reznú
rýchlos£ v závislosti od tvrdosti materiálu, prípadne je možné tak ovplyvňova€ tvorbu aerosólov.
Strihanie - najvhodnejiie sa javí použitie strojných nožnic typu NPM 10 výrobcu
Továrne strojárskej techniky, n.p. Strojárne Piesok. Sú to univerzálne
nožnice pre strihanie plochých, profilových, kruhových a štvorcových materiálov do pevnosti 390 MPa. Výhodou je ich malý rozmer, jednoduchá obsluha a takmer žiadna tvorba aerosólov.
Všetky uvedené stroje /okrem nožníc/ je pre delenie kontaminovaných materiálov
nutné upravi€ pre možnos£ odsávania a zachytávania aerosólov a zvyškov delenia.
3.

ZÁVER
Pre fragmentáciu sa na JE V-l používajú bežné techniky dostupné zo strojárskej

praxe. Vzhíadom na množstvá odpadov a ich expozičné príkony je fragmentác.ta zatiaf
bez požiadaviek na špeciálne fragmentačné miestnosti, techniky a manipulačné zariadenia .
Fragmentácia za prezentovanej sitácie je chápaná ako opravárenská a predúpravrxá činnos€ s možnos£ou výmeny a opravy opotrebovaných zariadení a s možnosťou zmenšenia rozmerov pre uloženie na elektrárni. Táto činnos£ nestojí v pozícii hlavnej
techniky pre objemovú redukciu kovových rádioaktívnych odpadov a je možné ju da€
do priamej nadväznosti na dalšie techniky predúpravy ako je triedenie a balenie.
Pre komplexné spracovanie pevných odpadov je nutné, aby do projektov dalších
JE bola zaradená i fragmentárna miestnosť s možnos€ou riešenia situácie, kedy na
JE vzniknú viacrozmerné a vyššie aktívne kovové odpady. Zároveň treba uvažovať otázku adaptácie strojných zariadení tak, aby pri ich činnosti boli dodržané rádiohygicnické predpisy, nakoíko tieto stroje zakúpené od finálnych výrobcov nezodpovedajú
týmto požiadavkám.
Zároveň navrhujeme, aby sortiment fragmentačných strojov a zariadení bol po
zvážení doplnený doporučovanými zariadeniami.
V äalšom riešení práce do konca r. 1985 zistíme ešte možnosti fragmentácie
VZT filtrov v nadväznosti na ich čtalši spracovanie lisovaním do sudov.
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KONCEPCIA SKLADOVANIA, SPRACOVANIA A ODSTRAŇOVANIA RÁDIOAKTÍVNYCH ODPADOV
Z JADROVÝCH ELEKTRÁRNÍ
Tittlová E., Hladký E.
Výskumný ústav jadrových elektrární, Jaslovské Bohunice

ANOTÁCIA
V rdmoi prác za tieto etapu boli zhrnuté dostupné podklady pre návrh koncepcie
spracovania pevných odpadov pred iah trvalým uloienim. K dispozícii sú z literárnyah prameňov dostatočné skúsenosti so systémom spraoovania a s technologickými
postupmi vo svete. Sú zhrnuté i praktické skúsenosti a údaje o tvorbe a manipuldoii
s odpadmi z JE V-l, do tých Sias jedinec prevádzkovanej JE v SSSR. Poznatky boli
z-Cskané v spolupráci s prace -likmi JE V-l poSas rieSenia prde v rámci RVT.
Na základe zhrnutých poznatkov a v súlade s prijatými uzneseniami vlády je
predložený návrh meinej koncepcie spracovania a odstraňovania pevných RAO u J(.
1.

ÚVOD

Cielo* tejto úlohy bolo spracovanie návrhu zásadnej koncepcie, ktorá by zahŕňala vietky oblasti manipulácie a spracovania pevných rádioaktívnych odpadov, vznikajúcich na JE typu WER, vrátane úprav odpadov pre transport a uloženie.
Podklady použité pri tvorbe koncepcie zahŕňajú skúsenosti zo spracovania pevných RAO vo svete a nová poznatky zo zberu údajov o pevných RAO v prevádzke JE V-l,
z triedenia, evidencie a spracovania lisovaním. Z podkladov sme sa snažili odvodi€
optimálne spôsoby ich spracovania pre konečnu* likvidáciu a stanovi£ potrebu jednotlivých riešení a realizácie technológií.
Pre realizáciu koncepcie je zdôraznená nutnos€ jej doriešenia v projektovej dokumentácii v nadväznosti na projekty elektrární typu WER.
Nakoíko v súčasnosti nie je ukončený vývoj a ani experimentálne overenie potrebných spracovateíských technológií okrem lisovania a ďalších techník a zariadení pre manipuláciu a transport pevných RAO a neprebehlo ani predbežná technicko-ekonomická zhodnotenie, nebol k dispozícii celý rad údajov potrebných pre tvorbu
koncepcie a preto spracovaný návrh má predbežný charakter.
2.

NÁVRH KONCEPCIE ZNEŠKODŇOVANIA PEVÝCH RAO Z JADROVÝCH ELEKTRÁRNÍ V ČSSR

Z podkladového materiálu zhrnutého pre túto správu vyplýva, že v súčasnej dobe je priaznivejiia situácia pre tvorbu koncepcie zneškodňovania pevných RAO než
bola pred 6 - 7 rokmi, tj. v dobe začínajúceho komplexného rieSenia problematiky
RAO z jadrových elektrární v ČSSR. Aj keď nie všetky poznatky a skúsenosti celosvetovej praxe sú jednoznačne zužitkovateíné, predsa len poskytujú cennú podkladovú
bázu. Závažným faktorom je vlastná sed^m-ročná skúsenosť ako z prevádzky jadrovej
elektrárne V-l, tak aj z riešenia problematiky zneškodňovania pevných RAO v oblasti úloh RVT. Na druhej strane je treba rešpektova€ doterajší vývoj v danej oblasti,
súčasný stav a zámery v zabezpečovaní klučových problémov zneškodňovania pevných
RAO. Nie je preto možné postaviť zásadne novú koncepciu zneškodňovania pevných RAO,
diametrálne odlišnú od doterajšieho prístupu, kým by neboli pre tento krok veľmi
odborné alebo iné dôvody. Domnievame sa, na základe doterajších poznatkov a skúseností, Že takéto dôvody v súčasnej dobe neexistujú.

Predložený návrh koncepcie zneškodňovania pevných RAO je zameraný predovšetkým
na prehfbenie komplexnosti už prijatej koncepcie /resp. prijatých zásadných prístupov/, vyjasnenie vzájomných väzieb jednotlivých častí systému zneškodňováni pevných
RAO, špecifikáciu a rozbor problémov, ktoré neboli /resp. nemohli by£/ dosiaí dostatočne docenené, alebo naopak boli nadhodnotené. Z takto prehĺbenej koncepcie by
mali vyplynúf požiadavky na hlavné smery riešenia problematiky zneškodňovania pevných RAO pre ďalšie obdobie. Je treba tiež zdôrazniť, že ani túto prehĺbenú koncepciu nie je možné považovat za konečnú a nemennú. Zákonite bude v budúcnosti upřesňovaná, doplňovaná a modifikovaná v súlade s celosvetovými poznatkami v danej oblasti a najmä spätným premietnutím skúseností z prevádzky JE, z vývoja a realizácie
spracovateľských technológií a postupného uplatnenia tejto koncepcie.
Súčasný prístup k zneškodňovaniu pevných RAO sa v podstate odráža v uznesení
Predsedníctva vlády ČSSR č. 197/79 a v uzneseniach vlády ČSSR č. 22/81 a č. 24/85
o bezpečnom odstraňovaní RAO z prevádzky jadrových elektrární v ČSSR.
Realizácia navrhnutej koncepcie musí zabezpečovat tri základné ciele:
- minimal!záciu množstva vznikajúcich pevných RAO v JE
- rozumne dosiahnuteínú /"optimálnu"/ redukciu objemu vzniknutých pevných RAO
- parametre upravených RAO umožňujúce ich bezpečné trvalé uloženie v regionálnom
úložisku.
S prihliadnutím k všetkým uvedeným zásadám a postulátom a na základe predchádzajúcej analýzy doterajších poznatkov a skúseností je možné formulovať navrhovanú
koncepciu do uvedenej blokovej schémy.
2.1

Minlmalizácia množstva vznikajúcich pevných RAO
Táto činnos£ musí by£ nedělitelnou súčas£ou koncepcie zneškodňovania pevných

RAO, bez ohíadu na ďalšie spracovanie. Je to krok ekonomicky vefmi účinný. Vychádzame z predpokladu, že odpad, ktorý nie je vytvorený, nevyžaduje žiadne náklady na
spracovanie, ukladanie, monitorovanie a kontrolu a súčasne prispieva k minimalizaci i objemu trvale uloženého odpadu na úložisku.
Pri realizácii tohto kroku je potrebné zamera£ sa hlavne na:
- optimalizáciu činností v procese prevádzky JE, ktoré produkujú odpady
- zaistenie prísneho oddeíovania a vytriedenia odpadu ešte pri zdroji vzniku, zaistenie jeho kategorizácie podía úrovne aktivity
- zníženie množstva odpadu i znovupoužitím častí zariadení po ich dekontaminacii
- zaistenie výcviku personálu zainteresovaného na produkcii i manipulácii s odpadom.
Tento bod je zvláä£ dôležitý, lebo práve na úrovni personálu a jeho osobnom prístupe bude závisieť úspech tohto kroku. Skúsenosti z prevádzky JE u nás potvrdzujú, že práve disciplína personálu pri rôznych činnostiach je nedostačujúca a sú
tu značné rezervy, ktoré dobre usmerneným výcvikom, finančnou motiváciou, ale súčasne i prísnymi sankciami, by sa mohli využi£.
Závažným prostriedkom minimalizácie vzniku pevných RAO je dekontaminácia, ktorá je niekedy dokonce chápaná ako priama sdčast objemovej redukcie pevných RAO.
K dekontaminacii ako prostriedku minimalizácie objemu pevných RAO je však potrebné
pristupova£ komplexne. Je preto nutné pre každý konkrétny prípad híadat optimálne
rozhodnutie v relácii dekontaminova£ - nedekontaminovat so zodpovedným a odborne
podloženým zvážením faktorov:
- náklady na dekontamináciu

206

- náklady na spracovanie a uloženie sekundárnych a kvapalných RAO
- náklady na spracovanie a uloženie pevných RAO
- technická náročnost jednotlivých alternatív
- radiačná zá£až pracovníkov pri realizácii jednotlivých alternatív.
S ohíadom na pozitívny dopad dekontaminácie na produkciu pevných RAO doporučujeme dopracovať kritériá, resp. metodológiu rozhodovacieho procesu o dekontaminacii
z pohíadu pevných RAO, podobne ako sú v súčasnej dobe rozpracovávané pre potreby
likvidácie JE.
Perspektívnym prístupom k minimalizácii množstva pevných RAO, vyžadujúcich
dalšie spracovanie a trvalé uloženie v regionálnom úložisku, je aplikácia princípu
"de minimis", koncepcia ktorého bola rozpracovaná MAAE /!/. Podstata tohto prístupu je stanovenie minimálnej úrovne kontaminácie rádioaktívneho odpadu, pod ktorou
je možné považovat túto kontamináciu za bezvýznamnú z híadiska radiačnej bezpečnosti obyvatelstva. Takýto bezvýznamné kontaminovaný rádioaktívny odpad potom je možné uklada£ rovnakým spôsobom a v rovnakých skládkach ako bežný komunálny nerádioaktívny odpad.
Napriek jednoduchosti formulácie prístupu "de minimis" nie je jeho

aplikácia

a zavedenie do praxe jednoduchou záležitosťou. Predovšetkým je potrebné kvalifikovane dokladovať, že tieto odpady môžu by€ spracované a ukladané rovnakým spôsobom
ako komunálny odpad a stanoviť na základe podrobnej analýzy možnej radiačnej záťaže
obyvatestva / t j . výpočet individuálnej a kolektívnej dávky/ akceptovatelné limity.
2.2

Triedenie pevných RAO
Nevyhnutnosť tohto kroku je evidentná. Úroveň jeho realizácie výrazne ovplyv-

ňuje prakticky všetky nasledujúce operácie s pevnými RAO. Technicko-organizačne
predpoklady pre zabezpečenie potrebnej úrovne triedenia nie sú v doterajších projektoch JE typu W E R dostatočne zabezpečené.
Vlastné triedenie považujeme za účelné vykonávať podlá spracovaného a na JE
V-l realizovaného návrhu triedenia, ktorý v zásade sa dá používať n* všetkých JE,
musí väak byť zaradený do príslušných prevádzkových predpisov tej-ktorej elektrárne. V organizačných predpisoch musí byť vyčlenená skupina pre zber, triedenie, prípadne pre predúpravu v počte 4 - 5

íudí, prevádzajúcich stabilne tieto činnosti.

Pri realizácii triedenia sa naráža na problémy technického vybavenia JE. Predovšetkým je potrebné vyčleniť miestnosť pre vykonávanie triedenia a zaistiť vybavenie miestnosti:
- triediacim boxom, ktorý podlá konštrukcie môže spĺňať i funkciu malého fragmentačného priestoru
- technickými pomôckami /hrable, podávače, kliešte apod./.
2.3
2.3.1

Predúpravné činnosti
Fragmentácia
Pre fragmentáciu /rozdelenie na menšie časti/ sú uvažované rôzne materiály ako

kov, drevo, VZT filtre, rozmernejšie fólie apod. Najzávažnejšie sa javí použitie
fragmentácie pre predúpravu rozmerných kovových častí technologického zariadenia.
Fragmentácia kovov - mala by byť organizovaná z dvoch pohíadov:
- fragmentácia kovových častí prevádzaná pri opravárenských a demontážnych prácach
za účelom oddelenia väčších kovových častí /už nefungujúcich/ od celkov, ktorá
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sa prevádza priamo na nieste demontáže. Pri týchto prácach sa prevedie i fragmentácla väčších častí na menšie s rozmerom vhodným pre úložný kontajner.
- fragmentácia menších kovových častí /napr. do 1 m/, ktoré by bolo vhodné ďalej
fragmentova£ vo vyhradenej miestnosti /v miestnosti fragmentácie alebo triedenia/
a uklada£ do sudov, čím by boli pripravené pre prípadné zalievanie cementom s následným ukladaním na regionálnom úložisku.
Fragmentácia dreva - vzhíadom na vznik určitého množstva kontaminovaného dreva je
vhodné ho fragmentovať pílením na pomerne malé velkosti /10x10x1 cm/, čím by drevo
bolo pripravené na spaíovanie. Pri tejto úprave je potrebné zbaviť ho kovových
častí.
Fragmentácia VZT filtrov - pre dalšiu objemovú redukciu VZT filtrov je potrebné
filtre upraviť. V prípade lisovania filtrov je potrebné rám filtrov zmenši£ ptepílením alebo preťatím, aby sa vmestil do priemeru suda. V prípade spaíovania prichádza do úvahy spálenie dreveného rámu, čim musí nastaC oddelenie rámu od filtračnej
vložky. Vložky je možné osobitne lisovať.
Fragmentácia PE fólií - fólie z opravárenských činností sú značných rozmerov a často obsahujú zabalené kovové časti. Je vhodné ich fragmentovať .na menšie časti, čím
sa vylúči i možnosť odchodu kovového odpadu na spaíovanie v nich zabalenom.
Uvedené fragmentačné činnosti, okrem fragmentácie uskutočňovanej v mieste demontáže, je potrebné vykonávať v samostatnej fragmentačnej miestnosti. Funkciu tejto miestnosti môže prevziať triediaca miestnosť s tým, že bude pre tento účel vybavená a bude obsahovať:
- pílu na drevo
- rozbrusovačku na kov
- kyslíko-acetylénový horák
- rôzne nožnice, trhače, kliešte, zveráky apod.
- manipulačný box.
Tieto činnosti môže zaisťovať skupina pracovníkov určených pre zber a triedenie.
2.3.2.

Balenie
•r

Roztriedené a predupravené odpady postupujú na balenie, ktoré podía ďalšieho
zaobchádzania s odpadom je dvojakého charakteru:
- Balenie odpadu pre prechodné skladovanie - podlieha mu odpad kovový, teda nespalitelný a nelisovateíný. Tento odpad už pri triedení a fragmentácii je potrebné
dávať do osobitných sudov /kontajnerov/ a priamo v miestnosti tejto úpravy ho baliť, uzatvárať, označovať a evidovať. Odpadu pre takého balenie a uloženie vzniká málo.
- Balenie odpadu postupujúceho k äalšiemu spracovaniu - tomuto baleniu podlieha
naprostá väčšina pevného odpadu.
Odpad určený pri triedení na spaíovanie je vhodné uzatvárať do PE vriec, nie
sú vylúčené i kovové vratné sudy.
Odpad určený pre lisovanie je vhodné vhadzovať do kovových sudov, nie sú vylúčené PE vrecia /otázka ekonomická/.
Pre balenie oboch druhov je potrebné vyhradiť zodpovedajúci priestor.
Z predchádzajúceho vyplýva, že je vhodné vyčleniť jedinú miestnosť pre manipuláciu s pevnými odpadmi, ktorá by zaisťovala:
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- sústredenie zozbieraného odpadu
- možnosti triedenia
- možnosti fragmentácie
- balenie.
Tým by bola zaistená kontinuita všetkých nadväzných činností. Všetky uvedené
činnosti by zaisťovala tá istá skupina pracovníkov v počte 5 - 6
2.4

ludí.

Prechodné skladovanie
Prechodné skladovanie pevných RAO je v súčasnej dobe nevyhnutné predovšetkým

z dôvodov nezaistenosti potrebných spracovatelských technológií a regionálnych iíložísk. Avšak ani v budúcnosti nebude možné tento uzol vylúčiť z celkovej koncepcie
zneškodňovania pevných RAO. Zmení sa len jeho účel a požiadavky na rozsah a dobu
skladovania.
Používané skladovanie v betónových šachtách na JE je pre tento prechodný účel
vyhovujúce ako z hladiska technického, tak aj z hladiska radiačne-bezpečnostného.
Nakoíko sa však jedná o skladovanie prechodné, s nadväznosťou na dalsie spracovanie
a trvalé uloženie, je treba skladovať pevné odpady vo vyberateínej forme. Možnosť
opätovného vybratia pevných RAO zo skladovacích šachiet musí byť zabezpečená predovšetkým vhodným balením a vlastným spôsobom uloženia odpadu v šachte.
Podlá realizovaného návrhu triedenia na JE V-l / 2 / pre prechodné skladovanie
na dlhšiu dobu by mali byť určené predovšetkým tieto skupiny odpadov:
-

6 U - hliníkový materiál

-

7 O - teflon
8 U - vazelína, olej

-

9 U - hutný viacrozmerný materiál a časti zariadení

- 10 O - vzduchotechnické filtre.
Odpady skupín 8, 10 sú ukladané na prechodnom úložisku dočasne, do doby doriešenia nenáročných techník objemovej redukcie. Odpady skupiny 6 a 9 by mali pobudnúť
na prechodnom úložisku elektrárne až do ukončenia jej životnosti a likvidovať ich
v rámci techník používaných pri likvidácii JE. K tomuto názoru nás oprávňuje skutočnosť, že práve pri likvidácii JE* vznikne hlavný podiel týchto druhov odpadov a ich
spracovanie, i keď ekonomicky náročnejšími technikami, bude v tomto prípade odpodstatnené.
2.5
2.5.1

Redukcia objemu
Lisovanie
Kým nie je v ČSSR dokončený vývoj a zaistená realizácia prevádzkovej spaľovne

je žiadúce, aby napriek tomu bola zaistená čo najviac možná redukcia objemu pevného
odpadu. Preto bol všetok lisovateíný a spáliteíný odpad na JE V-l lisovaný do 200 1
sudov. V súčasnosti sa lisuje 95 % odpadu, z čoho je cca 65 - 70 % spalitelného.
V budúcnosti je predpoklad lisovať cca 25 - 30 % odpadu a to skupiny 3 L /PVC/,
4 L /sklo/, 5 L /drobný kov a elektroinštalačný materiál/.
Pre lisovanie pevného odpadu bol na JE V-l inštalovaný upravený nízkotlaký hydraulický lis s možnosťou lisovania odpadu do 200 1 uzatvárateíných sudov /2,3/.
Pri lisovaní sa dosahoval rôzny objemový redukčný faktor /VRF/ podlá druhu lisovaného materiálu. V priemere dosahoval hodnot 4" - 5.
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Prototyp lisu pracuje na JE V-l od polovice roka 1983. Po 1,5 ročnej Úspešnej
prevádzke je nožné doporučiť prevádzkovanie lisov tohto typu aj na ďalších JE s tým,
že 1 lis je dostatočný pre 2 bloky JE o výkone 440 MWe.
V navrhovanej koncepcii zatiaí neuvažujeme s použitím vysokotlakého lisovania
priamo v JE v priebehu jej prevádzky a to z nasledujúcich dôvodov:
- vysokotlaký lis predstavuje značne nákladné a priestorovo náročné zariadenie, pre
ktoré by sa ťažko zabezpečovalo umiestnenie v doteraz prevádzkovaných a budovaných JE
- doterajSia skúsenosť z prevádzky JE V-l ukazuje, že produkcia odpadov, pre ktoré
by bolo možné a účelné použiť vysokotlaké lisovanie je relatívne nízka /predstavuje cca 13 m /r/.
2.5.2.

Spaíova^ie

Spaíovanie spalitelných odpadov s dosiahnutím významnej objemovej redukcie sa
v posledných 10 rokoch vo svete osvedčilo ako bezpečná a efektívna metóda.
V budúcnosti predpokladáme na JE spáliť všetky spalitelné odpady. Otázkou zostáva zatial zaradenie PVC, ktorého vzniká ročne cca 17 m

/v pôvodnom stave/. Rie-

šenie sa stanoví po odskúšaní jeho spaíovania.
Pre spaíovanie pevných RAO sa v ČSSR zabezpečuje v rámci RVT vývoj, výstavba
a overenie experimentálneho spaľovacieho zariadenia /2,4,5,6/. Základné overenie
vyvinutého zariadenia prebehne do konca r. 1986. V priebehu 8. 5RP budú overené
na reálnych odpadoch možnosti spaíovania jednotlivých druhov pevných RAO a optimalizované jednotlivé časti zariadenia s priebežným spracovaním podkladov pre projektanta a výrobcu.
Po úspešnom overení technológie spaíovania predpokladáme používať podobné spalovacie systémy i pre potreby dalších JE. Spaíovanie je vhodné zaisťovať pre areál
2 elektrární, čo vyplýva z nasledovnej úvahy:
množstvo spalitelného odpadu z 2 blokov JE
váha
"
výkon spalovně

"

pri hustote 0,7

120 m /r
*.

84 t/r
1 5OO h/r

tj. spaíovňa spáli ročne 90 t odpadu.
Pri 2 smenách je spaíovňa schopná spracovať ročnú produkciu odpadu 2 elektrární /4 bloky/.
Jednou z možností efektívneho vynaloženia nákladov na výstavbu spaľovní a tiež
ich efektívneho využitia je vybudovanie spalovně v dostatočnej kapacite priamo v areáli regionálneho úložiska, otázkou je ekonomika transportu týchto RAO.
2.6

Úprava pre trvalé uloženie
Spôsob úpravy pevných RAO a do značnej miery aj ich balenia pre účely uloženia

v regionálnom úložisku sú určované charakterom odpadu na jednej strane a kritériami,
resp. požiadavkami pre trvalé uloženie odpadov v regionálnom úložisku na strane
druhej.
Podrobné kritériá pre ukladanie RAO v budovaných regionálnych úložiskách sa
v súčasnej dobe pripravujú, pričom hlavná pozornosť je zatial venovaná solidifikovaným kvapalným odpadom. Pre základnú orientáciu v prípade pevných odpadov je možné zatial vychádzať zo zodpovedajúcich materiálov MAAE, týkajúcich sa ukladania
v povrchových úložiskách /7,8/.
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Zásadné požiadavky na ukladané odpady sii nasledujúce:
- kompaktnost ukladaného odpadu
- dostatočná chemická, mecnanická, biologická, tepelná a radiačná stabilita
- nízky špecifický povrch s nízkou rýehlos£ou vylúhovania rádionuklidov
- pevná forma s nízkou disperzibilitou
- nízky obsah nerozložitelných toxických chemikálií.
Rádioaktívne odpady, ktoré v svojej pôvodnej podobe nevyhovujú týmto požiadavkám, musia by£ upravené a vhodne balené. Z uvedeného je zrejmé, že požiadavky vyplývajúce z trvalého uloženia pevných RAO stí natoíko závažné, že musia by€ zodpovedajúcim spôsobom uplatnené už vo fáze spracovania pevných RAO.
Úprava pevných RAO pred uložením v podstate spočíva vo zvýšení stability ukladaného odpadu a znížení rizika úniku rádionuklidov. Ako fixačné média je možné použi€ obdobné látky ako pre kvapalné odpady, tj. cement, bitúmen, plasty apod. Pre
"balenie" je možné použi£ rôzne typy ocelových sudov, ocelových kontajnerov, prípadne betónových kontajnerov.
Do uzla úpravy a balenia pre trvalé uloženie prichádzajú:
- zlisované odpady v 2OO 1 uzatvorených sudoch. Sudy po otvorení budú zalievané
pravdepodobne cementovou kasou.
- popol zo spalovania predpokladá sa zbiera€ do 100 1 suda, ktorý po uzatvorení bude vložený do 200 1 suda. Medzipriestor je možné zaliať betónovou kašou, prípadná asfaltom / 2 / . Fixácia popolčeka z chladiča a filtrov sa uvažuje s použitím bitúmenácie.
- nelisovateíné odpady prechodne skladované na úložisku elektrárne, hlavne kovový
odpad nepodliehajúci redukcii objemu, sme predpokladali uskladňovat do doby ukončenia prevádzky JE. V prípade, že táto skutočnosť bude nepřijatelná, možu tieto
odpady postupovať do uzla úpravy na cementáciu.
Sú£as£ou úpravy a balenia opäť musí by€ evidencia odpadov a ich správne značenie, ktoré slúži ako východiskový podklad pre organizáciu prevádzajúcu transport a
ukladanie odpadov na regionálnom úložisku.
2.7

Transport a uloženie na regionálnom úložisku

Odpady upravené, správne zabalené a označené sú pripravené pre transport na regionálne úložisko.
Nanajvýš vhodným sa javí, aby transport uskutočňovala organizácia zabezpečujúca ukladanie. To umožňuje, aby jednotnými transportnými a manipulačnými zariadeniami bola vybavení iba jediná organizácia.
Pre realizáciu tohoto bodu však zatial nie sú dané základné podmienky a je potrebné zaistit:
- stanovit spôsob transportu
- zaisti£ výrobu transportných a manipulačných zariadení /kontajnery, automobily,
vagóny, dvíhacie zariadenia apod./
- stanoviť kritériá balenia odpadov
- vypracovať transportné predpisy.
2.8

Zaistenie realizácie navrhovanej koncepcie zneškodňovania pevných RAO

Z porovnania súčasného stavu riešenia problematiky zneškodňovania pevných RAO
a navrhovanej koncepcie vyplýva, že jej dôsledná realizácia bude v najbližších rokoch vyžadovat:
271

1. Rozpracovanie a postupné uplatnenie prístupu "de minimis".
2. Stanovenie podrobných kritérií pre trvalé ukladanie pevných RAO spolu s riešením
dalších legislatívnych otázok.
3. Zabezpečenie technických prostriedkov a organizačných patření pre dôsledné uplatnenie triedenia pevných RAO /triediace boxy, mechanizačné prostriedky pre triedenie, zariadenia pre kontrolu aktivity triedeného odpadu apod./.
4. Vývoj a výrobu potrebného súboru zariadení pre fragmentáciu.
5. Zabezpečenie výroby upraveného nízkotlakého lisu v súlade s potrebami v jednotlivých JE.
6. Doriešenie spôsobu spracovania vzduchotechnických filtrov a zabezpečenie jeho
realizácie.
7. Dobudovanie experimentálnej spalovně a zabezpečenie realizácie príslušného experimentálneho programu.
8. Na základe získaných experieantálnych výsledkov a príslušných technicko-ekonomických rozborov rozhodnúť o spôsobe použitia technológie spaíovania.
9. Zabezpečiť realizáciu prevádzkovej spalovně /spaíovní/ s maximálnym využitím
získaných experimentálne overených podkladov.
10. Rozhodnú€ o spôsobe použitia vysokotlakého lisovania.
11. Na základe príslušných výskumno-vývojových prác a prijatých kritérií pre uloženie RAO rozhodnú€ o spôsobe úpravy jednotlivých druhov pevných RAO pre trvalé
uloženia a zabezpečiť potrebné technické prostriedky.
12. Zabezpečiť vhodné "obaly", manipulačné a transportné prostriedky pre transport
a uloženie pevných RAO v regionálnom úložisku.
Rozsah potrebných činností je značný. Bude preto potrebné sústredené úsilie
výskumno-vývojových pracovísk, projektantov, výrobcov zariadení, realizátorov a užívatelov, ale tiež aj príslušných nadriadených orgánov, aby navrhovaná koncepcia
v svojich klučových bodoch bola realizovaná v potrebných termínoch, požadovanej
kvalite.
3.

ZAVER

Na základe podrobnej analýzy poznatkov z doterajšej celosvetovej praxe zneškodňovania pevných RAO a zhodnotenia dosiahnutých výsledkov riešenia tejto problematiky v ČSSR bola spracovaná koncepcia komplexného zneškodňovania pevných RAO z jadrových elektrární.
V predloženej práci bolo poukázané na to, ako je potrebné chápať komplexné
spracovanie pevných RAO a čo je potrebné pre jeho realizáciu na JE zaisťovať. Z celej šírky činnosti sa dosiaí podarilo zaistiť:
- spracovanie podkladov o produkcii pevných odpadov z prevádzky JE V-l, ktoré je
možné transformovať i pre ďalšie JE,
- vypracovanie-návrhu pre triedenie odpadov s ohíadom na ich ďalšie spracovanie a
jeho realizáciu na JE V-l v najjednoduchšej forme,
- v prevádzke JE V-l je realizovaný systém evidencie, ktorý je možné podía potrieb
doplniť a vylepšiť,
- na JE V-l je realizovaný a prevádzkovo využívaný adaptovaný nízkotlaký lis pre
lisovanie do sudov,
- prebiehajú práce na výstavbe objektu a realizácii experimentálneho spafovacieho
zariadenia pre výskum spalovacieho systému, režimu a nadväzností.
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Týmito prácami sa položil určitý základ pre riešenie spracovania pevných RAO.
Problém zneškodňovania pevných RAO je však daleko širší a zložitejší. Je potrebné,
aby pre zaistenie komplexnosti riešenia a efektívnosti riešenia boli v ČSSR zmobilizované a zainteresované äalšie výskumné, vývojové a výrobné kapacity, ale tiež aj
príslušné orgány a úrady pre tvorbu a schvaíovanie zodpovedajúcej legislatívy.
V závere je treba podotknúť, že realizáciu komplexného riešenia spracovania
pevných RAO na elektrárnách je potrebné zakotviť v projektoch výstavby elekt^rní.
Je velmi ťažké realizovat spracovanie odpadov na JE, ktorá už v projektovom i - 'iu
nemá pre to vybudované priestory a riešené nadväznosti. Rôzne prístavby pre z^ /tenie týchto činností sťažujú plynulú prácu a môžu byť len dočasným riešením. S týmto
riešením sa však zrejme budeme musieť uspokojiť v prípade existujúcich elektrární,
pre budované JE je však nanajvýš žiadúce dopracovať projekty tak, aby boli zaistené
všetky náležitosti budúceho spracovania pevných RAO.
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TECHNICKO-EKONOMICKĚ* ZHODNOTENIE VYVÍJANÝCH PROCESOV SPRACOVANIA PEVNÝCH ODPADOV
Tittlová E., Hladký E.
Výskumní ústav jadrových elektrární, Jaslovské Bohunice

AUOTÁCIA
V príspevku je uvedený pristúp k techniako-ekonomiokému zhodnoteniu procesov
spracovania pevných odpadov lisovaním a spaľovaním. Zhodnotenie je spracované na
základe známeho objemového faktúru lisavania a spaľovania vzhľadom na úsporu ndkladrv na transport a uloženie pevných odpadov v prípade bez ioh spracovania, teda
s nulovým objemovým redukSným faktorom. Vyjadrenie je v absolútnom merítku, kde ako
jednotková miera sú zohrané náklady na transport a uloženie ročnej produkcie nespracovaného pevi
oovaného
pevného odpadu /ZOO m / s 2 blokov JE. čiuelna eú vyjadrenú iba náklady
na uloženie.
1.

ÚVOD
Cieíom práce bolo technické a ekonomické zhodnotenie vyvíjaných procesov obje-

movej redukcie pevných rádioaktívnych odpadov /RAO/ - lisovania a spaíovania - so
zameraním na zhodnotenie ich ekonomického prínosu oproti pôvodnému zámeru ukladať
odpady bez predchádzajúcej objemovej redukcie.
Okrem ekonomického zhodnotenia sme sa snažili o technické ohodnotenie technológií objemovej redukcie, najmä s prihliadnutím k dosazovanému faktoru objemovej
redukcie a k vlastnostiam výsledného produktu spracovania. Ako vstupné údaje sme
využili reálne získané ddaje z produkcie pevných RAO, z lisovania pevných odpadov
na JE V-l a z údajov získaných počas realizácie experimentálnej spalovně VÚJE.
2.
2.1

VSTUPNÉ PODKLADY
Údaje o pevných odpadoch
Pre reprezentáciu množstva vznikajúceho odpadu sme zobrali rok 1983 a 84 /teda

6. a 7. rok prevádzky JE/, kde je predpoklad už pomerne ustáleného vzniku odpadov,
i keä množstvo odpadu počas äalších rok'ov sa môže mierne zvyšovať.
Zaokrúhlene vzniká ročne z 2 blokov JE V-l 200 m

rôzneho druhu odpadov /okrem

vzduchotechnických filtrov a dreva/.
Z uvedeného odpadu je 69 t spalitelného, 27 % lisovateíného a 4 % odchádza
bez spracovania /kovový odpad viacrozmerný/ na ukladanie.
V úložisku JE V-l je 280 ks VTZ filtrov. Z 35 šachiet je 20 zaplnených, čo je
57 % objemu /celkove 270 m 3 / .
Priemerne ročne vzniká 12 m
2.2

dreva, ktoré zatiaí nie je v úložisku.

Lisovanie a jeho bilancia
V r. 1983 bol na JE V-l realizovaný prototyp nízkotlakého lisu PL-12-A 01 pre

lisovanie vytriedených skupín pevných rádioaktívnych odpadov do 200 1 sudov.
Lisuje sa všetok mäkký odpad a cast tvrdého odpadu ako elektroinštalačný materiál, sklo, sklená vata, drobný kov a obuv. To znamená, že sa lisuje i potenciálne
spalitelný odpad.
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Z celkového «nož«tva odpadov 200 m 3 /nezapočítané VZT filtr* « drevo/ ma. lisuje cca 95 t. Objemový redukčný faktor VHP závisí od materiálu /I/.
Priemerný VRT
Výkon lisovacieho zariadenia
Obsluha
Spotreba energie
Cena základného lisu
Vozík na transport sudov
Cena 200 1 suda - obalu
Cena uloženia 1 • zlisovaného
odpadu na regionálnom dložisku
Podiel lisovateíného odpadu

4-4,5
5 sudov/h
2 pracovníci
4 kWh
31 000,- Xčs
505,- Kčs
201,- Kčs
7 500,- Kčs
95 t alebo 30 t

Vzhíadom na to, že na JE nie je zatiaí zavedené spaíovanie, bolo rozhodnuté
lisova€ vietok lisovatelný odpad, aby bola dosiahnutá maximálna objemová redukcia
vznikájvíceho odpadu a predfžila sa časová možnos£ pre dočasné ukladanie na JE.
V prípade zavedenia spaíovania je možné z celkového množstva spalovať cca
65 t odpadu vrátane dreva, čím pro lisovanie ostane 30 % odpadu /2/.
2.3

Spaíovanie a jeho bilancia

Spaíovanie je Salšia technika objemovej redukcie pevných SAO, ktorá je v ČSSR
rozpracovávaná, nie je však zatial dovedená do prototypovej alebo prevádzkovej Úrovne. Preto uvedené podklady *ajd charakter predpokladov, vychádzajúcich z nákladov
na výstavbu experimentálne spalovně VÚJE /ESV/ a hlavne spracovanie výsledného produktu - popola /3/.
Predpokladný VRF spaíovania
Výkon prevádzkového zariadenia
Obsluha
Doba prevádzky
.
Cena obalu /I ks 100 1 + 1 ks
2OO1 sud/
Cena uloženia 1 m výsledného
produktu na regionálném dložisku
% spalitelného odpadu
•
Zväčienie objemu pri úprave
popola na uloženie

3.

30
60 kg/h
4 pracovníci
1 500 hod./I smena
350,- Kčs
/150,- + 200,-/
7 500,- Kčs
65
2 x pri vložení 100 1 suda
s popolom bez fixácie do
200 1 suda
5 x pri fixácii popola do
200 1 suda

NÁKLADY NA ULOŽENIE SPRACOVANÉHO ODPADU

Je potrebné podotkndč, že lisovanie a spaíovanie sú skôr doplnkové technológie
ako konkurenčné. Nie všetky lisovateíné odpady sd spáliteľné a naopak nie vietky
spáliteíné odpady sd vhodné pre lisovanie s cieíom trvalého uloženia. Technicko-ekonomické hodnotenie by preto nemalo hfada€ odpoved na otázku, ktorá technológia
je vhodnejšia /tj. porovnáva€/, ale skôr ukázať absoldtne prednosti a nedostatky
každej z nich.
Ekonomické zhodnotenie sme zatiaí uskutočnili z híadiska objemových redukčných
faktorov a z nich vyplývajúcich dspor na transport a uloženie v regionálnom dložisku v nasledovných variantoch:
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3.1

Ukladanie nespracovaného odpadu
- Ročná produkcia pevného odpadu pre ukladanie
z 2 blokov JE
- Náklady na uloženie 1 a

3.2

3

2OO •3

7 500,- Kčs

odpadu

- Náklady na uloženie ročnej produkcie
bez spracovania

1 500 000,- KČS

- Jednotkové náklady na transport ročnej
produkcie nespracovaného odpadu

cca 1 000,-

Kčs

Ukladanie lisovatefného a spáliteiného odpadu po spracovaní lisovaniu
- Ročná produkcia pevného odpadu

200 •

- Zlisuje sa 95 %, tj.

190 a 3

- Pri VRF

47 a 3 produktu

4 vznikne
235 ks sudov o objeae

0,2 m

Z uvedeného množstva pri tomto spracovaní vznikne:
10 a

odpadu nespracovaného lisovaním

47 m

slisovaného odpadu

tj. celkove 57 m 3 .
Oproti nespracovanému množstvu 200 m

vznikne potreba transportovať a ukladať

iba 57 m , tj. náklady na ttlto časť transportu a ukladanie budií cca 4-krát nižšie.
Len na uloženie v regionálnom dložisku to ročne predstavuje sumu 375 000,- Kčs.
3.3

Ukladanie odpadu po spracovaní lisovaním aj spalováním
V tomto prípade bude z celkového množstva zlisované 30 t odpadu a spálené

65 % odpadu.
Pri zlisovaní 3O % odpadu sa zlisuje

60 m

pri VRF

16 m 3 produktu

4 vznikne
8 ks sudov o objeme

odpadu

0,2 m

Pri spálení 65 % odpadu sa spáli

13O m 3 odpadu

pri VRF

4,3 m 3 popola.

30 vznikne

Ďalej musíme rozviesť spracovanie popola v dvoch variantoch:
a/ popol bude uložený y 1OO 1 sude, ktorý je vložený do 200 1 suda s vyplnením medzipriestoru cementovou kašou;
potom zo 4,3 m

popola vznikne 43 ks sudov uložených v 43 ks sudov o objeme

0,2 m , tj. dvojnásobne sa znížila pôvodná objemová redukcia produktu na 15 t,
čím vznikne 8,6 m

produktu.

b/ popol bude spracovaný fixáciou do cementu, kde je predpoklad maximálneho naplnenia popola v cemente 20 %, tj.
zim

popola vznikne

zo 4,3 m

popola vznikne

5 m

3

21,5 m

produktu
3

produktu

Pôvodná objemová redukcia produktu sa zníži na 6,0 čím vznikne 21,5 m
na uloženie.

3

produktu

V prípade a/ zo základného množstva vznikne:
10 m

nespracovaného odpadu

16 m

zlisovaného odpadu

8,6 m
34,6 m

produktu po spálení, tj. celkove vznikne
produktu pre transport a uloženie.
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Náklady M
ného odpadu.

transport a uloženie budil 6krát nižile ako pri ukladaní nespracova-

Náklady na uloženia v regionálnom úložisku ročnej produkcie predstavujú
250 000,- Kčs.
V prípade b/ so základního snoistva vzniknet
10 • nespracovaného odpadu
16 a slisovaného odpadu
21,5 a fixovaného produktu s popolom, tj. celkove vznikne
47,5 a produktu pre transport a uloženie.
Káklady na transport a uloženie budd 4,2krát nlžiic ako pri ukladaní nespracovaného odpadu.
Na uloženie v regionálnom úložisku to ročne predstavuje náklady 381 000,- KSs.
3.4

Ukladanie odpadu po jeho spracovaní iba lisovania

V toatto variante s celkového množstva 200 m sa nebude 35 * odpadu spracovávať, tj. 70 m bude bes akejkoívek objemovej redukcie. Pre spafovanie a spracovanie popola sožeme Sálaj použiť variant a/ a b/ s nasledovala výsledkom:
so základného množstva vzniknet
70 a nespracovaného odpadu
8,6 a produktu po spálení - variant a/
21,5 a po fixovaní popola - variant b/, tj. vznikne:
a/ 78,6 a produktu pre uloženie
b/ 91,5 a 3
"
Náklady na transport a uloženie budú vo variante a/ 2,Škrát nižžie a vo variante b/ 2krát nižiie ako v prípade nákladov na transport a uloženie nespracovaného odpadu. So ročne pre uloženie predstavuje náklady 600 obo,- Kčs a 750 000,- Kčs.
4.

XXVXR

V predloženom referáte boli v absolútnom merítku hodnotené náklady na transport a uloženie v regionálnéa úložisku po spracovaní pevných odpadov jednotlivými
technológiami a ich spoločnými variantmi. X porovnania vyplýva, že najvýhodnejiím
variantom sa javí variant spracovania pevných odpadov sčasti lisovania a sčasti spalovanía pri ukladaní popola do 100 1 suda, ktorý bude uzatvqrený v 200 1 sude.
Okazuje sa, že vysoké investičné náklady na vybudovanie spaíbvne budú do značnej miery uhradené počas doby životnosti JE úsporami v nákladoch na uloženie celkove vyprodukovaných spalitelných M O . Okr«a toho neboli satiaí podrobne porovnávané
vlastnosti slisovaného spáliteľného odpadu a popola z híadiska stálosti a vylúhovateínoatl rádionuklidov. Toto kritérium spolu s ďalšími ako sú prevádzkové náklady
a obe hodnotené technológie, technologická náročnosť apod. budú hodnotené pri dalžoa dopracovaní tejto problematiky.
LXTBBAT0BA
/I/ Tittlová
Bohunice
/2/ Tittlová
ných M O
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l. a kol.t Lisovanie mäkkých odpadov, správa VtJjE č. 126/83, Jasl.
1*83
K., Hladký I.t Koncepcia skladovania, spracovania a odstraňovanie pevs JB, správa VOJI č. 14/85, J. Bohunice 1985

/3/ Tittlová E., Brož J.: Pevné odpady a ich spracovanie, správa VtÍJE č. 149/82,
J. Bohunice 1982
/4/ Ziegler D.L., Lehnkuhl G.D., Meile L.J.: Nuclear Waste Incineration Technology
Status, RFP-3250, Rockwell International Energy Systems Group Rocky Flats Plant
Golden, Colorado, July 1981.
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NEAKTIVNfCH MODELOVfCH KOMCmtKfaC VB VflCHK
Brzobohatý J., KOkojan V., Stuchlík 8., Zlámal J.
Výzkumný ústav chemických zařízení, Brno
Breza M., Krajci F,
Výskumný ústav jadrových elektrární, Jaslovské Bohunic*

AHOTACB

Ve vffCBZ Srno byla zkompletována bitumenační linka, která v rooe 1979 zahájila
provoz* Do roku 1983 na n< byly ovifovdny různé r* limy s modelovými neaktivními koncentráty, které milý za cil stanovit optimdln-C reiim pro zpracováni reálných radioaktivních odpadů, vznikajících pfi provozu jaderných elektráren. Ha zdvir experimentů e přihlédnutím k zadaným parametrům a k výsledkům analýz produktu a kondenzátu byly stanoveny optimální podmínky pro pracovní reiim bitumenaSnt linky po stránce stroj
ní i technologické,
1. ÚVOD
Vývoj bitumenační linky byl do vďCHZ Brno zadán v roca 1974 v souvislosti s rozvoj •» řešení technologie fixace RA odpadů do bitumenu. V« VÚCHZ byl pcovadan návrh,
na jehož základě byla také bitumenační linka realizována. První ověřovací zkoulky
proběhly v roce 1978, provoz s modelovými koncentráty byl zahájen v roc* 1979. Na
tyto práce navázal od roku 1981 dílčí úkol A 01-159-104/05 "Ověření ca. technologie
a poloprovozního zařízení pro bitumenaci RA odpadu". V jeho rámci byla ve vdCHI provedena řada experimentů s neaktivními modelovými koncentráty v letech 1981-1983. Cílem prací bylo stanovení optimálního režimu bitumenační linky, aby bylo dosazeno maximální koncentrace RA odpadů v produktu při současném zachování viech jeho požadovaných parametrfl, zejména nízkého obsahu zbytkové vody, radiační stability a nízké
•/yl".liovatelnosti. Navíc přistoupil jeitě požadavek na bezpečný a spolehlivý provoz
bitumenační linky i v podmínkách aktivního prostředí.
2. BXTUMENACNf LINKA vflCHX BRNO
Bitumenačni linka je schematicky představena na obrázku č. 1. Její ústřední
částí je filmová rotorová odparka, do které se nastřikují ohřáté koncentráty a bitúmenová emulze* V odparce dochází k odpaření vody a k homogenizaci produktu, který
vytéká spodem do připravených sudů. Po naplnění sudu vydá váha - která je předem nastavena na určenou hmotnost - signál k uzavření výtoku z odparky a odsunu plného suau a přistavení prázdného. Pohyb sudů je umožněn odvalováním válečků na válečkové
trati. Koncentrát je do odparky čerpán čerpadlem z* zásobníku koncentrátů, obdobně
je tomu s bitům jiovou emulzí. Odpařené brýdové páry odcházejí přes separator do kondenzátoru a z něho odchází koncenzát do nádrže kondenzátu. Modelové koncentráty byly
připravovány ve zvláší umístěné nádrži a měly složení, odpovídající odpadům z jaderné elektrárny v-1. Celkem byly použity modelové koncentráty v třinácti různých složeních. Hlavními složkami byly kyselina boritá, dusičnan draselný, chlorid sodný, kyselina i€avelová, kyselina citrónová, hydroxid sodný, kyselina dusičná - to vše doplněno vodou na požadovanou koncentraci. V menším měřítku byly použity další složkyt
dusičnan sodný, boritan sodný, uhličitan sodný, saponát, magnanistan draselný, síran
železnatý, dodecylsulfonan sodný. Pro modelové koncentráty A- typu, odpovídající složením odpadů z jaderné elektrárny A-l a použité při jednom experimentu, byly použity
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uhličitan sodný, síran železnátý, uhličitan draselný, chlorid horečnatý, chlorid
chromnatý, síran sodný a voda.
Jako bitúmenová emulze byl použit Silembit S-60, výrobce Paramo Pardubice.
3. PROVOZ B I T U M E N A C N Í LINKY
V I. etapě provozu / I . pololetí 1981/ byly zpočátku hledány vhodné otáčky rotoru záměnou řemenic. Původní otáčky 710 min"

se ukázaly jako příliš vysoké a znamena-

ly zvýšené riziko rozkmitání rotoru. Otáčky 250 min"

přinesly horší rozdělení media

na rozstřikovacím kroužku a nedostatečnou dobu zdržení media v odparce. Jako optimální se ukázal režim otáček 500 min" , při kterém bylo zjištěno snížení dietu anorganických látek do kondenzátu.
Provoz linky byl zpočátku ověřován jen s bitúmenovou emulzí. Teprve potom bylo
přikročeno k přidávání modelových neaktivních koncentrátů, které byly používány
v cca desetiprocentní vstupní koncentraci. Množství nástřiků a vzájemný poměr nástřiků byl určován na základě požadavku na množství fixovaných solí v produktu nebo na
množství odpařené vody. Při prvních pracích byly zvoleny nízké úrovně fixovaných solí v produktu /2O-3O % hmot./.
V průběhu experimentů byly sledována řada veličin, nutných pro vyhodnocování
jednotlivých uzlů bitumenační linky. Z naměřených a zapisovaných veličin byly prováděny materiálové a energetické bilance a výpočet koeficientu prostupu tepla k.
Ukázalo se, že velice užitečnou veličinou je také příkon odparky. Bylo proto
prováděno jeho měření. Zvýšení příkonu signalizovalo tvorbu nárůstů na vnitřní stěně teplosměnné plochy a dalo popud obsluze k zásahu, tj. propláchnutí odparky čistou
bitúmenovou emulzí.
Při provozech bylo zjištěno, že chod linky je ustálený teprve po několika hodinách provozu. Velmi důležitý vliv na chod linky a na kvalitu produktu mají ustálený
tlak a teplota topné páry,
I. etapa experimentálního provozu bitumenační linky byla ukončena při úrovni
30 % hmot. fixovaných solí v produktu. Dílčí závěr I. etapy byl ten, že bitumenační
linka je schopna zpracovávat 100 1/h modelových koncentrátů o obsahu solí cca 10 t
hmot.
II. etapa experimentálního provozu /2, pololetí 1981/ navázala na předchozí
etapu. Byly hledány 'možnosti pro zvýšení obsahu fixovaných solí v produktu a další
podmínky pro optimální provoz celé linky. Při zvyšování obsahu solí v produktu se začaly ve větší míře projevovat negativní vlivy - chod linky už nebyl tak plynulý pro
častou tvorbu nárůstů na vnitřní ploše odparky. Začala také klesat velikost nástřiků,
při kterých byla kvalita produktu vyhovující. Byla nalezena pracovní oblast, ve které se bylo nutno pohybovat, aby byly uchovány předepsané parametry kvality produktu.
Z I. a II. etapy experimentálního provozu vyplynul režim, při kterém byly výsledky optimální:
bitúmenová emulze

40 1/h

modelové koncentráty

95,5 1/h

teplota topné páry

178-184 °c

teplota nástřiku bitúmenové emulze

58-60 °C

teplota nástřiku modelových koncentrátů

48-68 °C

odpařená voda

115 1/h

koeficient prostupu tepla

935-1014 W/m .K

2

asi

příkon
vstupní koncentrace solí

cca 1000 W
10 % hmot.

výstupní koncentrace solí v.produktu

30 % hmot.

Režim vyhověl zadání po stránce výkonu /100 1/h koncentrátu/, dobrou kvalitou
produktu /méně než 1 % hmot. zbytkové vody/ a dlouhodobým provozem /více než 70 hodin/. Při krátkodobých provozech bylo dosaženo i vyšších parametrů z hlediska výkonu a vyššího zahuštění.
Začátek roku 1982 znamenal úpravu náhradního rotoru filmové rotorové odparky
s pevnými lopatkami na rotor s kyvnými lopatkami a jeho montáž. Mezi odpařovací plochou a lopatkami původního rotoru byla mezera 2 mm, po úpravě byla pouze 0,2 mm.
Zmenšení mezery znamenalo zvýšení doby pobytu media v odparce a tím zvýšení předaného množství tepla. Příznivě se také projevil účinek osmi lopatek nového rotoru oproti čtyřem lopatkám starého rotoru.
Pro zabránění unikání par z odparky výpustí pro produkt byl použit ventilátor,
který odsával přes odparku, kondenzátor a nádrž kondenzátu vzniklé páry.
S novým rotorem bylo uskutečněno celkem osm provozu v roce 1982 a dva provozy
v roce 1983. První provoz byl zaměřen na odzkoušení nového rotoru při různých režimech nástřiku /bitúmenová emulze 43 - 58 1/h, modelové koncentráty 114-152 1/h/.
Ukázalo se, že nový rotor se nerozkmitával. Příkon rotoru se zvýšil oproti rotoru
s pevnými lopatkami /cca 1000-1100 W/ na hodnotu 2600-3500 W,
V dalším provozu byly zvyšovány nástřiky bitúmenové emulze a koncentrátů. Režim
- nástřik bitúmenové emulze 52 1/h a nástřik koncentrátů 188 1/h - byl zřejmě na hranici odpařovacího výkonu odparky s rotorem s kyvnými lopatkami.
V průběhu experimentů v roce 1982 byla za účasti pracovníků VÚAP Praha zkouSena
kapacitní čidla pro sledování hladiny produktu v plněném sudu. Pro tato měření byl
použit 200 1 kovový sud místo používaných papírových sudů o objemu cca 80 1.
Další spolupracující organizací byl VlJzES Brno. Ve spoluprácí s ním byly na odparce sledovány vibroakustické vlastnosti, cílem prací bylo navržení provozního diagnostického systému, který by umožňoval obsluze včasné rozpoznání nežádoucích provozních stavů odparky /nárůstů/ a tím jí umožnil včasný zásah. Byly proto modelovány
různé režimy, aby pracovníci vtfZES Brno měli možnost provést měření, vystihující celou ikálu chování odparky.
Otázkami modelových koncentrátů se zabývala VŠCHT Praha. Její pracovníci sledovali některé fyzikálně chemické vlastnosti koncentrátů: body varu za atmosférického
tlaku, tenzi par vody nad koncentráty v závislosti na teplotě, rozsah solnosti a charakter systému tuhá fáze-roztok, výparné teplo vody z koncentrátů, dynamiku roztoku
koncentrátů.
V roce 198? pokračovaly práce na bitumenační lince dvěma provozy, po kterých
následovala její demontáž, převoz a instalace v objektu 28 na jaderné elektrárně A-l
Jaslovské Bohunice,
4. ODBĚRY A ANALÝZA VZORKŮ
4,1 Odběry vzorků
V průběhu experimentů byly odebírány vzorky bitúmenové emulze /z každé dovezené
Šarže/, produktu a brýdových kondenzátů. Celkem byl'' odebráno a analyzováno 20 vzorku brýdových kondenzátů.

4.2 Analýzy bitúmenové emulze
Každý vzorek byl analyzován podle ČSN 65 7203: Emulze asfaltová cestné, 1956.
Podle táto normy byly sledovány následující vlastnosti:
obsah vody
obsah asfaltu
viskozita dle Bnglera
štěpnost s CaCl2
usazeniny za 5 dnů
zbytek na sítu
obsah asfaltového zbytku po destilaci
penetrace
duktilita
Analýzy byly prováděny externě v Silničním vývoji Brno.
4.3 Analýzy produktu
Stanovení zbytková vody bylo prováděno destilací s xylenem. Podle zpřesněného
zadání byl požadavek na její obsah menší než 1 % hmot. Při provozu s rotorem s pevnými lopatkami nebylo požadovaného zadání vždy dosaženo. Zásadní obrat nastal použitím rotoru s kyvnými lopatkami, kdy prakticky ve viech případech byl obsah zbytková
vody menší než 1 % hmot.
Na zjištění obsahu fixovaných solí byly ověřovány metoda stanovení obsahu popela, metoda odextrahování bituměnu tetrachlórmethanem, metoda rozpouštění vzorku v organickém rozpouštědle s následujícím zfiltrováním, metoda vyextrahování solí z roztoku vzorku v toluenu do destilované vody. Žádná z metod nepřinesla spolehlivé a reprodukovatelné výsledky. Poslední metoda několikanásobného promytí a odstreďovaní
vzorku narazila na problém s technickým vybavením. Centrální fyzikální a chemické
laboratoře VÚCHZ, kde byly všechny analýzy produktu prováděny, stejně tak jako analýzy brýdových kondenzátů.
4.4 Analýzy brýdového kondenzátu
Ve vzorcích brýdových kondenzátů byly zjišťovány specifická vodivost, pH a množství olejátů. získané výsledky značně kolísaly, což je pochopitelné vzhledem k Častým řízeným změnám ve vstupních parametrech i k nekontrolovatelným změnám během provozů /pokles tlaku páry, výpadek chladicí vody .../.
5. STATISTICKÉ ZPRACOVANÍ VfSLEDKO PROVOZU
Za období 1982-1983 bylo provedeno zpracování výběrového souboru měřených veličin s cílem přehledného uložení výsledků, vyhodnocení charakteristiky prostupu tepla
filmové rotorové odparky a posouzení provozních nákladů při bitumenaci koncentrátů.
Při posuzování koeficientu prostupu tepla bylo zjištěno, že nejlépe korelovaným
lineárním modelem je aproximace
s 1123 + 13,6.NASTRIK/2 - 24,5.ATV
2

s odhadnutým intervalem 95 %ní spolehlivosti střední hodnoty - 60 /W/m .K/ - viz
obrázek číslo 2.
Z rozboru provozních nákladů vyplynulo, že náklady na energii jsou ovlivňovány
více cenou páry než nastavením provozního režimu a že náklady na bitúmenovou emulzi
výrazné ovlivňují ekonomiku bitumenačního procesu - viz obrázek fi. 3.
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6. ZXVÍR
Experinentální provzy ve VťJCHZ Brno byly přínosem jak po stránce získání poloprovozních parametrů strojních a technologických, tak po stránce odzkoušení jednotlivých aparátů a jejich úprav. Výsledky měření byly zpracovávány na počítači a spolu s výsledky analýz posloužily k objektivnímu posouzení možností nasazení bitumenační linky pro zpracování reálných aktivních odpadů, závěrem experimentů byl doporučen technologický režim, vyhovující zadaným podmínkám a splňující požadavky na bezpečný a spolehlivý chod bitumenační linky v dlouhodobém provozu.

500 min*"1

otáčky rotoru
teplota topné páry

185 °C

množství koncentrátů - nástřik

168 1/h

množství bitúmenové emulze - nástřik
teplota nástřiku koncentrátu

6O-8O °C

teplota nástřiku bitúmenové emulze

60-70 °C

bitúmenová emulze
koncentrace solí v produktu

Silembit S-60
cca 40 * hmot.
1,23.10 3 kg/m 3

měrná hmotnost produktu

42 1/h

množství produktu

39 kg/h

orientační hmotnost 200 1 sudu s produktem
energetická náročnost

231,2+27 kg
cca 34OO Wh/kg
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Obr. 2 Střední hodnota koeficientu prostupu tepla pro nástřik 150 kg
končentrátfi/h
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Obr. 3 Celkové* provozní náklady v závislosti na množství fixovaných solí
v produktu

267

muutnvMfCH aouBprrt vg
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Výzkumný ústav chemických zařízení, Brno
Timulák J., Glos J.
Výskumný vistav jadrových elektrární(Jaslovská Bohunic*
AKOTACE

V réftrátu jt uvtdtn přthltd výsledků vývoje odkladního ttrojniho zafiztni pro
vyplavování iontxů a bitumtnaoi neaktivních iontxů. Pro vyplavováni iontxů byla tta
novtna jako minimálni rýchlo e t transportovaní tmi MÍ iontxů a vody 0,3 m/s « konotntraoi ionexů vt tmia i 63-85 % obj.
Pro bitumtnaoi iontxů a poptla byla vyvinuta tmlíovaoi nádoba a stanoviny parametry technologického riiimu » maximálni koncentraci iontxů i poptla v produktu
40 t hmot.
Byly provedeny tkouiky Buleni ionexů na fluidni auidrni a bubnové tuiárni a doeaienifm zbytkovým obsahem vody po tušeni u katexů 3-4 %, u anexů 4-6 % hmot,

Byly provtdtny akouiky t dávkováním tmisi vody a iontxů do filmové" rotorové" od
parky. Zkouškami bylo oviřtno, it tato ttohnologit je pro stávajioi konttrukSni provtdtni odparky nevyhovující.
1. ÚVOD
Radioaktivní vody vznikající při provozu jaderná elektrárny typu WER-440 se
Sistí organický*! ionexy a to katexen sovětské výroby s označením KU-2-8 čs a anexem, AV-17-8 ČS. Katex obsahuje sulfoskupiny a anex trlmethylastinoskupiny. Vysycená
organická radioaktivní ionexy jsou skladovány v nerezových nádržích na jaderná elektrárni. Doba skladování by atila řádovi překročit dobu životnosti jaderná elektrárny
a po tuto dobu by milý být ionexy bezpečně uloženy v nádrži. Pro minimalizaci jejich negativního vlivu na životní prostředí a vyloučení rizika havárie skladovacích
nádrží se organická radioaktivní ionexy zpevXují. Při porovnání s fixací radioaktivních kapalných koncentrátů vystupují xde specifická otázky jako termostabilita ionexů, homogenita výsledného produktu, růst ionexů a jiné. Při zpevXování ionexů se doposud používají tři základní typy spevňovacích matric t cementy* bitumeny a polymerní
sloučeniny. Bitumenace organických radioaktivních ionexů se provádí v podstatě dvěma
způsobyi
1/ mokrá ionexy jsou zpracovány spolu s bitumenem na zařízení s odpařováním vody
a homogenizací)
2/ ionexy se suií v suSárnách různého konstrukčního provedení na obsah, zbytkové vlhkosti do 10 % hmot. a mísí se s roztaveným bitumenem.
V návaznosti na vyvíjenou 6sl. technologii zpevňování radioaktivních koncentrátů, řešenou v hlavní etapě HE 01, byly výzkumně vývojové práce zaměřeny v průběhu
sedmá pětiletky na zvládnutí bitumenace organických ionexů s hlavní orientací na
realizaci vyvinutá technologie a aparátů v provozním souboru PS-44. Veikeré výzkumně
vývojové práce, prováděné v tomto období, je možné rozdělit do čtyř častit
- vyplavování ionexů z vyplavovací kolony
- bitumenace ionexů ve filmové rotorové odparce
- suiení ionexů
- bitumenace neaktivních ionexů.

2. VYPIAVOV&jf IONEXO Z VYPLAVOVACf KOLONY
Při zkouškách vyplavování bylo využito zkušeností, získaných našimi pracovníky
na jaderné elektrárně s vyplavováním ionexových kolon pro čištění radioaktivních vod.
Hlavní součástí zařízení byla uzavřená stojatá válcová nádoba o objemu 0,5 m

s jed-

noduchou kuželovou vestavbou u dna nádoby /obr. 1/. Nádoba byla plněna splavováním
ionexů ze sudu umístěného na plošině nad nádobou. Před plněním bylo nutno nádobu naplnit asi do jedné čtvrtiny vodou. Během plnění byla přebytečná voda odváděna do kanalizace. NáplS ionexů v nádobě před jejich vyplavováním byla uvedena do vznosu transportní vodou přiváděnou tangenciálně na perforovaný kužel s odvodem přebytečné vody
do kanalizace. Experimenty probíhaly tak, že množství transportní vody bylo regulováno podle lídajů indukčního průtokoměru. Transportovaní směs vody a ionexů byla odváděna ze dna nádoby hadicí o jmenovité světlosti

Js 12 do sudu, umístěného nad ná-

dobou na vzdálenost 7,7 m do výšky 3,8 m.
2.1 Výsledky zkoušek
Při zkouškách vyplavování ionexů byla sledována vzájemná vazba mezi mnu....tvím
transportní vody a množstvím transportované směsi, objemová koncentrace ionexů /vody/,
potřebný tlak transportní vody při konstantním uspořádání. Zkoušky byly omezeny jen
na získání podkladů pro dávkování sorbentů do kalcinátoru pro projekci provozního
souboru PS-44, Získané výsledky jsou uvedeny v tabulce pro průtoky transportované
směsi 100-200 1/h.
G

v

1/h

G

v
m/s

.

1/h

P

m

MPa

C

v
%

C

i
%

90,0-102, 9

O,24

120 105,9-124, 1
150 144,0-160,0
160 156,0-170, 0

0,28

0,042-0, 050

34,3-36,2

65, 4-66, 6
63, 8-65, 7

0,37

0,050-0, 054

34,3-36.5

63, 5-65, 7

0,42
0,47

0,048-0,054
0,055-0,O*O

34,3-36,2
34,3-35,4

63, 8-65, 7
64, 6-65, 7

100

200

187,0-200, 0

0,042-0, 050

33,4-34,6

G y - průtok transportní vody
G g - průtok transportované směsi
v

- rychlost transportované směsi

P m - tlak transportní vody
c
v

" objemová koncentrace vody

C i - objemová koncentrace ionexů
Z uvedené tabulky je patrné, že při porovnání obou průtoků G a G je chyba do
10 %. Velikost uvedené chyby byla velmi ovlivněna nestálostí tlakového zdroje způsobené nerovnoměrným odběrem vody z vodovodního řádu Královopolské strojírny. Potřebný tlak pro transport směsi vzrostl z 0,042-0,050 při průtoku 100 1/h na 0,055-0,060
MPa při průtoku 200 1/h, Koncentrace vody ve směsi byla cca 35-37 % a odpovídající
koncentrace ionexů 63-65 % obj. Při projekci potrubí pro dopravu směsi je nutné uvažovat se světlostí, v níž bude dopravní rychlost minimálně 0,3 m/s a oblouky a poloměru 15-20 násobku průměru potrubí. Je nutné dodržet zásadu transportu směsi do otevřeného beztlakového prostoru bez mechanických překážek, v případě, že by byla jakákoli překážka na výstupu dopravované směsi pak dojde po velmi krátké době, během několika sekund, k výraznému poklesu průtoku, končícího jeho úplným zastavením. Obnovení průtoku v potrubí vyplněného ionexem je možné až po několika minutách za cenu
několikanásobného zvýšení tlaku transportní vody kolem 0,3 MPa pro uvedené uspořádání.
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3. BITUMEMACE IOMEXO VE FILMOVĚ* ROTOROVÍ ODPARCE
Na experimentální bitumenační lince byly provedeny zkoušky s dávkováním ionexů
do odparky z vyplavovací kolony Ionexů. Pro realizaci zkoušek bylo demontováno nástřikové potrubí koncentrátů a k hrdlu nástřiku na odparce byla připojena hadice
o jmenovité světlosti Js 12, vedená od vyplavovací kolony ionexů. Do odparky byla
dávkována bitúmenová emulze v množství 50-100 1/h a směs ionexů a vody v množství
50-100 1/h. Vzhledem k tomu, že se podařilo udržet malý průtok směsi jen po dobu
několika minut při rostoucím tlaku transportní vody, byl průtok postupně zvyšován.
Situace se však nezlepšila a byla limitována pofiínajícím pěněním produktu. Po několika provedených demontážích nástřikového, trubkového hrdla a provedených úpravách
muselo být od zkoušek upuštěno. Umístění hrdel nástřiků emulze i transportovaní směsi ionexů v jedné horizontální rovině způsobovalo slepování ionexů bitumenem s postupným vytvořením zátky, která zastavila transport ionexů. K dosažení kontinuálního dávkování ionexů by bylo třeba provést takové konstrukční úpravy, které by posunuly hradla do různých rovin a provedly úpravu rozstřikovacího kroužku s dostatečnou
mezerou mezi ústím trubkového hrdla a kroužkem tak, aby bylo dosaženo volného výtoku
transportovaní směsi. Uvedené úpravy by si vyžádaly delší doby k realizaci a s ohledem na další využití odparky nebylo reálné v dalších pracích pokračovat.
4. SUŠENÍ IONEXO
Protože dávkování mokrých ionexů do odparky nebylo úspěšné, bylo rozhodnuto na
poradě specialistů o definitivním technologickém řešení bitumenace radioaktivních
odpadů pro PS-44 soustředit úsilí na zvládnutí bitumenace organických ionexů technologií jejich sušení a míchání s roztaveným bitumenem.
Sušení neaktivních ionexů bylo experimentálně ověřováno na dvou typech sušáren:
bubnové sušárně - výzkumného ústavu organických syntéz /VtJos/ Pardubice - Rybitví,
fluidní sušárně - Výzkumného ústavu chemických zařízení /V0CHZ/ Brno.
Před sušením ionexů byl modelován stav jejich vysycenosti chemickou předúpravou a to
tak, že katex byl převeden do amonnodraselné formy a anex do botitanové formy.
Při sušení bylo nutné dodržet požadavky bezpečnosti. Katex nepředstavuje vážné
nebezpečí, nebot úbytek hmotnosti nastává teprve při teplotě 180 °C po několika hodinách rozkladu, provázeného vznikem plynného kysličníku siřičitého. Vážnější nebezpečí představuje anex, který se rozkládá za vzniku trimythylaminu už při teplotách
nad 100 °C. Se vzduchem v koncentraci 2-11,6 t obj. tvoří výbušnou směs. Z uvedených
důvodů je třeba při sušení anexů volit teplotu pod 130 °C.
4.1 Bubnová sušárna vObs
Sušení ionexů bylo zkoušeno v bubnové sušárně o objemu 50 1 s měnitelnými otáčkami míchadla. Do sušárny byl ionex dávkován dvoušnekovým dávkovačem. Primárním
zdrojem tepla byl plynový hořák, který ohříval vzduch prisávaný ventilátorem. Sekundárním zdrojem byl olej ohřívaný v termostatu, vytápějící plášť suš<irny. Usušený
ionex byl veden spolu se vzduchem, vodními parami, prachem a spalinami přes vírový
odlučovač, kde ionexy vypadávaly. Plynná fáze byla dále vedena do Venturiho pračky
s odlučovačem kapek a odsávacím ventilátorem do okolní atmosféry.
Mokré ionexy, dávkované do sušárny, obsahovaly 53-55 % hmot. sušiny, resp.
4S-47 t hmot. vody. Sušení bylo prováděno pro anexy i katexy zvlášt a nejlepších
výsledků bylo dosaženo při parametrech:
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a/ pro katexy

otáčky míchadla - 75 min
T 1 - teplota sušícího media n* vetupu do sušárny - 345-355

C

T 2 - teplota sušícího media na výstupu z* sušárny - 118-120 °C
Q, - obsah sušiny /po sušení/ - 96,5 % (wot.
Q. - obsah zbytkové vody T 3 - teplota uvnitř sušárny - 125

3,5 « twot.
C

T 4 - teplota oleje - 150 °C
b/ pro anexy - při podmínkách, uvedených pro katexy, byl u anexů čískán sušený materiál s Q 2 pouze 93,8 % hmot. Zvýšení Q 2 nad 95 * bylo dosaženo aS po xvýšení teploty T 2 na 126-129 °C. Výkon sušárny byl v obou případech cca 12 kg sušiny sa hodinu.
4.2 Fluidní sušárna
Zkoušky sušení byly prováděny na fluidní sušárně 0,5 m , do která byly podávány mokrá ionexy dvoušnekovým podavačem. Vzduch nasávaný z okolí ventilátorem, ohřátý
v parním výměníku na pracovní teplotu, byl veden pod rozdělovači rošt sušárny. Z horní části sušárny byl vzduch s jemnými prachovými částicemi odsáván přes cyklon ventilátorem a vypouštěn do okolí. Usušený materiál byl vypouštěn odvodním hrdlem, do
něhož přepadává materiál přes hraditko, určujíci výšku fluidní vrstvy. Regulačními
klapkami byly tlaková poměry nastaveny tak, že nad fluidní vrstvou byl přetlak roven
nule.
Sušení ionexu bylo prováděno ve dvou provozních režimech:
a/ diskontinuálním
b/ kontinuálním
Při diskontinuálním režimu sušení byla sušárna zaplněna během 15-20 minut cca
45 kg mokráno Ionexu a při dosažení teploty 60 °C /fluidní vrstvy/ byly zahájeny odběry vzorka, u nichž byl zjišťován obsah vody. Pro orientaci uvádíme zjištěná hodnoty:
teplota

°C
60
80
100
105
HO

anexy
zbytková voda
t hmot.
11
- 14
8,5 - 13
7,5 -

9

6,5 -

7

3,4

katexy
zbytková voda
• hmot.
9,7 - 10
5,6 - 6
4 - 5

3 - 4
2,5 -

3

Z tabulky je patrná, že pro dosažení zbytková vody usušených anexů je třeba dosáhnout teploty fluidní vrstvy 110 °C, zatímco u katexů postačí teplota 100 °C.
Při kontinuálním režimu sušení byl dávkován ionex v závislosti na teplotě fluidní vrstvy, udržované na hodnodě 1O5-11O °C diskontinuálním chodem dvoušnekováho podavače. Při kontinuálním provozu byl výkon sušárny cca 30-35 kg sušiny/h.
5. BITUMENACE NEAKTIVNÍCH IONEXO
Vysušené sorbenty byly zamíchávány do bitumenu na zařízení, sestaveném z tavící
nádoby bitumenu, plnícího potrubí, homogenizační nádoby, dávkovacího zařízení a ovládacího a měřicího panelu /viz obr. 2/. V taviči nádobě bitumenu o objemu 330 1 byl
roztavený bitumen udržován na teplotě 130-140 °C elektrickými odporovými topidly
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• regulací* Tekutý bitumen byl propojovacím potrubím dávkován do homogenizační nádoby* nádob* o objemu 70 1 byla na víku opatřena hrdlem plnění bitumenu a hrdlem vizuální kontroly dávkování a procesu homogenizace, v plášti pod víkem bylo situováno
hrdlo dávkovačího zařízení a ve dni vypouštěcí hrdlo. Nádoba byla vybavena míchacím
listrojím poháněný* elektromotorem se třeni etážemi míchadel - dvou radiálních a jednoho zubového, umístěného ve dně. Zonexy byly dávkovány do homogenizační nádoby dávkovacím zařízením sestaveným z násypky se dvěma šneky, rozvolRovačem s náhonem, převodovky a variátoru s elektromotorem* Ke spouštění elektromotoru dávkovacího zařízení a míchacího ústrojí, servopohonů, vytápění nádob a potrubí a pro kontrolu procesu homogenizace byl určen ovládací a měřicí panel.
5.1 Výsledky zkoušek
Pro zkoušky byl použit bitumen získaný z bitúmenové emulze Silembit S-60 odpařením vody na odparce a bituměny A-80 a SI 85/25. Byly provedeny zkoušky s fixací
směsí ionexů /anex : katex - 2 : 1/ s přídavkem 20 % aktivního uhlí BAU a fixací popela* Podle množství bitumenu, napuštěného do homogenizační nádoby zjištěného měřením /2O-3O 1/ byla stanovena navážka ionexů nebo popela pro koncentrační řadu 5-45 t
hmot* v produktu. Navážka ionexů nebo popela do homogenizační nádoby byla dávkována
za stálého míchání a vytápěna tak, aby byla teplota vypouštěného produktu v rozmezí
1OO-12O °C podle typu použitého bitumenu. Při vypouštění produktu byly odebírány
vzorky pro analytické stanovení. Nejdůležitější vlastností finálního produktu je jeho homogenita, tj. distribuce ionexů nebo popela v bitumenu. Pro stanovení této vlastnosti byla ve vtJjE Jaslovské Bohunice vyvinuta a zavedena vážková metoda pro vzorky
odebírané při vypouštění produktu a vzorky odebrané ze sudu po jeho rozřezání v různých výškách* Tato vlastnost byla sledována ve vertikálním i horizontálním rozdělení.
Nejlepších výsledků byle dosaženo s bitumenem SI 85/25. Získal se poměrně homogenní
produkt s * 10% odchylkou od výpočtových hodnot.
Z hlediska homogenizace i tekutosti produktu při jeho vypouštění je možno doporučit 40 t hmot. ionexů nebo popela v produktu jako maximální koncentrační hladinu.
Teplota bitumenu na počátku dávkování by neměla překročit hranici 135 °C a obsah
vlhkosti ionexů maximálně do 10 I hmot. Během dávkování a homogenizace je třeba
vznikající produkt přihřívat tak, aby teplota vypouštění byla cca 95-105 °C. Při
nižší teplotě se bude prodlužovat doba vypouštění, při vyšší teplotě bude vzrůstat
koncentrace ionexů u dna. Při dávkování ionexů na hladinu bitumenu je možné doporučit jako maximální dávkované množství 2,8 kg/min, u popela 2 kg/min. Při tor.to technologickém režimu jsou ionexy i popel odváděny vírem vytvořeným na hladině nad radikálními míchadly, které transportují ionex i popel spolu s bitumenem k zubovému mfchadlu s dispergačním licinkem. Dobu míchání je třeba omezit na dobu nezbytně nutnou,
což představuje součet časů potřebných pro dávkování bitumenu a ionexů nebo popela.
Pro míchání směsi 9O-10O kg s obsahem 40 t hmot. ionexů nebo popela to představuje
čas 15-20 min. Dodržením vypouštěcí teploty a doby homogenizace se sníží nárůst objemu produktu způsobený tepelnou roztazností a našleháváním míchadly. Po zchladnutí
se bude redukovat objem produktu o 10-15 % u ionexů, u popela o 20-25 % objemových.
6. ZÁVĚR
Ve VÚCHZ Brno byla vyvinuta a realizována zatížení pro míchání ionexů a popela
do bitumenu a pro vyplavování ionexů. Ve spolupráci s technologickým pracovištěm
VťJjE Jaslovské Bohunice byly provedeny experimenty na těchto zařízeních a na jejich
základě byly stanoveny technologické režimy. Dosažených výsledků bude využito při
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projekčních a konstrukčních pracích v Cheaoprojektu Praha a KSB Brno jako projektanta a finálního dodavatele provozního souboru PS-44.
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/4/ Srnková J., Stuchlík S.: Termická stabilita ioncxa, výzkumná zpráva VťfCHř
č. SOO/534, červen 1981
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Obr. 2

Zařízeni k rozmĺchávání sorbentů do asfaltu
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no

Brzobohatý J., Stuchlík S., Vocílka J.
Výskumný úatav chemických zařízení, Brno
•reza jf.. Hladký E.
Výskumný ústav jadrových elektrární, Jaslovské Bohunic*
Kubala J,
Atomové elektrárne Bohunic*, koncernový podnik, Jaslovské Bohunic*
AKOTACB

Po ukončení provozu bitumenaSní linky ve VÚCHZ Brno byla linka demontována,
oSiitina a převezena do objektu Jaderné elektrárny A-l v Jaalovekých Bohunicích.
Zde byla doplněna daliími zařízeními a smontována. Po montdii byly provedeny funkč
zkouiky, na jejiehi zdkladi bylo moino přietoupit ke nkoulkám e neaktivními modelovými koncentráty. Dobré výeledky zkoušek umoinily v témiř půlročním předétihu provéet zpracováni prvních 3,2 m reálných radioaktivních odpadů z jaderné elektrárny
V-l,
1.
Jedním za závěrů druhého průběžného oponentního řízení státního dkolu A 01-159-104 "Zn*ikodnov<ní M 0 i provozu jaderni energetických zařízení a lehkovodními reaktory" ze dne 9. 6. 1983 bylo rozhodnutí o deaontáii bitumenační linky VÚCHZ Brno
a její instalaci v objektu jaderné elektrárny A-l v Jaslovských Bohunicích. Rozhodnutí bylo Motivováno snahou o urychlené získání prvních zkušeností a bitunentací
reálných RA odpadů z elektrárny V-l pro projektanta a výrobce technologických zařízení. Postup a cíl prací byly promítnuty ve dvou hlavních etapách dílčího úkolu
A 01-159-104/05 "Ověření fis. technologie a poloprovozního zařízení pro bitumenaci
SA odpadů"t
HE 02 "Demontáž experimentálního zařízení V0CHZ a jeho instalace v EBO",
BE 03 "Funkční ověření experimentálního zařízení VtíCH v EBO".
Založení komplexní racionalizační brigády mezi VOCHZ Brno, vdJE a EBO Jaslovské Bohunice přispělo k výraznému zkrácení termínu prvních zkoušek a RA odpady /téměř o půl roku/. První výsledky, získané bitumenaci reálných RA odpadů, tak mohly
být předány projektantovi a výrobci v předstihu.
2. DEMONTA? A REPASE BITUMENACNÍ LINKY
Po ukončení experimentálního provozu ve VdCHZ v listopadu 1983 byla filmová rotorová odparka důkladně propláchnuta bitúmenovou emulzí. Po proplachu byla zahájena
demontáž linky. V i. etapě prací byla ze všech míst zařízení demontována čidla měření teplot, průtoků, tlaku a silno- a slaboproudé vedení.
Ve II. etapě byla nejdříve demontována váha ze systému dopravníku, potom následovalo rozebrání celého dopravníku. Vše bylo důkladně očištěno od zbytků asfaltu. Dále byly demontovány obslužné plošiny u zásobníků koncentrátu a bitúmenové emulze,
všechny uzavírací a regulační ventily a kohouty z rozvodů páry, vody a kondenzátu.
Po vyjmutí čerpadel koncentrátu a bitúmenové emulze byly rozebrány všechny potrubní
traay včetně rozvodů tlakového vzduchu.
Z ovládacího panelu byly demontovány všechny přístroje a veškeré elektrické příslušenství. Byly vystěhovány zásobníky koncentrátu i bitúmenové emulze, zásobník

kondenzátu a kondenzátor. V rámci možností byly všechny vnitřní plochy očištěny od
nánosů, opraveny byly také vnější nátěry. Na závěr byla demontována odparka. Postupně byly demontovány

elektromotor s napínacím zařízením a řemenicí, pneumatické vál-

ce, elektromagnetické ventily, kapacitní čidlo, odkapávací miska s kulisou, zařízení pro odběr vzorků a výpustný kulový kohout. Z rotoru byly odstraněny tři s«kc*
duplikovaného pláště a rotor byl spuštěn z konstrukce a uložen na speciálním přípravku. Zde byla dokončena jeho demontáž, všechny díly byly očištěny a uloženy. Na
závěr byla demontována nosná konstrukce odparky a obslužná plošina.
3. INSTALACE BITUMENAČNÍ LINKY V EBO
Bylo rozhodnuto, že bitumenační linka bude instalována v objektu 28 /plynové
hospodářství/ elektrárny A-l. Ve V0CHZ byl zpracován návrh rozmístění bitumenační
linky v objektu 28, který byl doplněn na základě připomínek EBO a VÚJE Jaslovské
Bohunice. Jedním z důsledků připomínek byla např. nutnost přemístit ovládací panel
a prostor pro obsluhu do chodby č. 18 blíže k bitumenační lince, protože do objektu
28 bylo nutno situovat také cementační linku KWU.
V lednu 1984 byl zahájen transport aparátů bitumenační linky spolu s hutním
materiálem. Postupně byl navezen všechen potřebný materiál pro výstavbu bitumenační
linky, takže v březnu bylo možno zaháji montáž. V I. etapě byly instalovány zásobníky koncentrátů, bitúmenové emulze, kondenzátu, tavící nádoba asfaltu a potřebné nosné konstrukce s obslužnými plodinami a schodišti. Následovalo usazení plechové vany
pod váhu, montáž váhy, dopravníku a zásobníku RA odpadu. Namontována byla rovněž
čerpadla a postavena odparka.
Ve II. etapě byly montovány potrubní trasy páry 0,9 MPa a 0,4 MPa, stejně tak
jako trasy bitúmenové emulze, koncentrátu, kondenzátu a chladicí vody. Potrubí bylo
vyspádováno tak, aby je bylo možno v nejnižším místě vypouštět po ukončení provozu.
Potrubí na dopravu bitúmenové emulze a asfaltu do odparky bylo duplikované a vyhřívané parou 0,4 MPa. Byla provedena montáž parního potrubí pro všechny vytápěné zásobníky a odparku. Potrubářské práce byly ukončeny montáží vzduchotechnického potrubí.
Ve stejné etapě probíhala také elektromontáž ovládacího panelu a vedení silnoa slaboproudu. Na ivá místa byly nasazeny všechny spotřebiče a čidla a byly pospojovány s ovládacími prvky a měřidly. Potom nastala fáze jejich oživování.
Dodavatelsky byly provedeny veškeré natěračské a izolační práce. Izolace byly
většinou provedeny jako snímatelné, kryté hliníkovým plechem. Kde to nebylo možné,
byla použita hliníková folie.
Po ukončení funkčních zkoušek byla provedena revize elektročástí linky. Kolaudačním řízením byla celá bitumenační linka schválena do trvalého provozu.
3.1 Dispoziční řešeni aparátů a jejich popis
Jednotlivé části bitumenační linky jsou v objektu 28 situovány v kobkách č. 19,
20, 21 a na chodbě č. 18. V jednotlivých kobkách byla vytvořena tři hospodářství RA koncentrátů č. 19, bitúmenové emulze a asfaltu č. 20 a kondenzátu č. 21. Na chodbě č, 18 byly instalovány aparáty pro zpracování RA koncentrátů a jejich transport.
V chodbě č. 18 byl také umístěn ovládací panel. Situování jednotlivých hospodářství
bylo provedeno se záměrem oddělit aktivní a neaktivní media.
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Hospodářství RA koncentrátů j« vybaveno dvěma zásobníky, nádrží modelových neaktivních koncentrátů, přečerpávacím a dávkovacím čerpadlem a ponorným kalovým čerpadlem. Kulové kohouty na potrubí jsou ovládány elektrickými pákovými servopohony.
Zásobník koncentrátu 2,9 M je válcová beztlaková nádoba, vyrobená z materiálu
třídy 17, aíchaná, opatřená elektrodami k měření hladiny.
Zásobník koncentrátu 1,3 m 3 je válcová nádoba, míchaná, vyrobená z materiálu
tř. 17, duplikovaná pro ohřev parou*
Nádrž modelových neaktivních koncentrátu je otevřená obdélníková nádrž s míchacím ústrojím a elektrickými topidly.
Přečerpávací čerpadlo RA koncentrátu má výkon 50 l/min.
Dávkovací čerpadlo BA koncentrátů typu Jabsco má neoprénový impeler. Max. výtlačná výška je 0,15 MPa při dávkovaném množství 6 l/min. Je spojeno s regulačním
stejnosměrným motorem, ovládaným regulátorem otáček.
Hospodářství bitúmenové emulze sestává ze dvou zásobníků, tavící nádoby asfaltu a dávkovačího čerpadla. Je zde také kompresor.
Zásobník bitúmenové emulze 2,9 m odpovídá zásobníku koncentrátu 2,9 m . Navíc
je opatřen duplikatorem, ale ohřev může být jen beztlakový. Elektrody k měření hladiny byly demontovány, protože nemohly plnit svou funkci.
Zásobník bitúmenové emulze je shodný se zásobníkem koncentrátu 1,3 m . Také
zde byly odstraněny elektrody k měření hladiny.
Taviči nádoba asfaltu je válcová nádoba z materiálu tř. 11 o objemu 0,33 m .
Je elektricky vytápěná s tyristo ovcu regulaceí. Je v ní možno diskontinuálně zpracovávat 250 kg asfaltu. Dávkovací čerpadlo bitúmenové emulze má maximální výtlačnou výiku 1 MPa při dávkovaném množství 5 l/min. Je spojené s regulačním motorem, ovládaným regulátorem
otáček.

:

Kompresor je vybaven vzdušníkem 100' 1, výkon při jmenovitém tlaku 0,5 MPa je
3

5 m /h.
Hospodářství kondenzátu se skládá ze dvou zásobníků kondenzátu, odciejovacího
filtru, odlučovače kapek, dávkovacího čerpadla a lutnového ventilátoru.
Zásobník kondenzátu 1 m

je nádrž čtvercového půdorysu z materiálu třídy 11,

chráněná uvnitř kyselinovzdorným nátěrem a vybavená plovákovým spínačem a skleněným
hladinoměrem.
Zásobník kondenzátu 3,4 m

je válcová nádoba, opatření uvnitř gumovou výstelkou.

Je míchaná a opatřena skleněným hladinoznakem.
Odolejovací filtr je stojatá válcová nádoba o objemu 230 1 z materiálu třídy
17. Je plněn aktivním uhlím.
Odlučovač kapek je válcová nádoba o objemu 1 m

z materiálu třídy 17. Uvnitř

je vestavba ve formě mezikruží z perforovaného plechu a s filtračním materiálem ze
skelných vláken.
Dávkovací čerpadlo PAX je plunžrové o jmenovitém výkonu 224 1/h při jmenovitém
tlaku 0,125 MPa.
Aparáty pro zpracování RA koncentrátu a jejich transport jsou filmová rotorová
odparka, kondenzátor, dopravník RA odpadu, váha SMK 300, zásobník RA odpadu, zavíčkovací zařízení a ovládací panel.
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Filmová rotorová odparka FRO 2-P je válcová duplikovaní nádoba o vnitřním průměru 300 nm a s teplosměnnou plochou 1,98 m , sestavená ze tří sekcí. Ve vrchní části je separator, uvnitř je rotor s osmi stíracími lopatkami. Motor je zpřevodovaný
na výsledných 500 otáček za minutu. Koncentráty a bitúmenová emulze jsou přiváděny
tangenciálně na nastřikovací kroužek v horní části odparky. Výpustí na spodku odparky vytéká produkt. V blízkosti výpusti bylo instalováno potrubí s hadicí na odsávání
par.
Kondenzátor je válcová nádoba o objemu 100 1 /trubkový prostor/ a 115 1 /mezitrubkový prostor/. Je v něm 44 trubek, kondenzační plocha je 8,6 m . části, přicházející do styku s brýdovýrai parami a kondenzátem, jsou zhotoveny z materiálu třídy
17, zbytek ze třídy 11.
Dopravník RA odpadů umožňuje transport sudů s produktem odvalováním válečků.
Sudy jsou unáieny unašeči. Na dopravníku může být maximálně 7 sudů, z toho jeden
prázdný před odparkou.
Váha SMK 3OO je určena ke kontrole plnění sudů pod odparkou. Na ovládacím panelu je signalizován stav plnění a ukončení plnění.
Zásobník RA odpadů je určen pro dočasné skladování sudů s produktem. Je to válečková tra?, která nemá žádný pohon. Ze zásobníku je možné odebírat plné sudy vysokozdvižným vozíkem.
Zavíčkovací zařízení umožňuje uzavírání sudů ohýbáním okraje víka za lem sudu.
Ovládací panel je sestaven z pěti polí, ve kterých je umístěno ovládání všech
elektromotorů, automatika plnění sudů spolu s ručním ovládáním, zapisovací a měřicí
přístroje, ovládání servopohonů, spínače jednotek IRO a elektrického vytápění a ovládání a regulace elektrického vytápění.
3.2 Funkční popis
Neaktivní modelové koncentráty jsou připravovány v nádrži modelových neaktivních
koncentrátů. Odstud se přečerpají do zásobníku 1,3 m . RA koncentráty se přivezou
v přepravní nádrži a odtud se přečerpají do zásobníku 2,9 m , ve kterém se provede
chemická předúprava. Upravené RA koncentráty se přečerpají do zásobníku 1,3 m . Z tohoto zásobníku se ohřáté neaktivní nebo RA odpady dávkují dávkovacím čerpadlem Jabco
do odparky. Potrubní trasy se nastavují příslušnými kulovými kohouty, ovládanými
z ovládacího panelu.
Bitúmenová emulze je doplněna z distributoru do zásobníků 2,9 m

a 1,3 m .

V nich se ohřeje a dávkovacím čerpadlem je nastřikována do odparky. Pro experimenty
s asfaltem je určena tavící nádoba asfaltu, ze které se roztavený asfalt může dopravovat stejným potrubím jako bitúmenová emulze do odparky.
Brýdové páry z odparky kondenzují v kondenzátoru a jako nečistý kondenzát odcházejí do zásobníku kondenzátu 1 m 3 . V něm dochází k částečnému oddělení olejovitých
látek. Po dosažení nastavené maximální hladiny je uvedeno do činnosti dávkovací čerpadlo PAX, které vede kondenzát do odolejovacího filtru. Průchodem přes aktivní uhlí
se zachytí další podíl olejovitých látek a čistý kondenzát odchází do zásobníku
3,4 m , kde je možné ho shromažďovat a podle potřeby vypouštět do aktivní kanalizace. Zachycené olejovité látky v zásobníku 1 m

je nutné čas od času vždy odpustit.

Mírný podtlak *• jdparce, separátoru, kondenzátoru, zásobníku kondenzátu 1 m
a odlučovači je v,-vozen lutnovýro ventilátorem. Je nutný pro zabránění šíření plynů
a par z výpuste odparky do okolí. Průchodem přes odlučovač kapek s«» přepravovaná
plynovzdušná smet zbavuje obsažených kapiček vody.
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Ohřáté koncentráty • bituiMnová emulze jsou nastřikovány do horní části odparky. Media se míní, lopatky rotoru je roztírají a odpařuje se z nich voda. Vzniklý
produkt kontinuálni odtéká do podstaveného sudu, brýdové páry odcházejí do hospodářství kondenzátu. Plniní sudu je kontrolováno třemi nezávislými systémy: váhou SHK
300^

kapacitním čidlem a ultrazvukovým hladinoznakem. Po naplnění sudu se uzavře

kulový kohout ve výpusti a podsune se odkapávací miska. Dopravník odsune plný sud
a přistaví prázdný. Po jeho přistavení dá optoelektronický snímač signál k otevření
kulového kohoutu výpusti a produkt začne opit vytékat. Plné sudy jsou postupně posunovány a po přesunu k zavíčkovacímu zařízení jsou zavíčkovány. Uzavřené sudy jsou
dočasně skladovány na zásobníku RA odpadů, odkud se převážejí na úložiště.
4. EXPERIMENTÁLNÍ PROVOZ B I T U M E N A G N Í LINKY
4,1 Zkoušky s neaktivními koncentráty
Po kolaudaci zařízení a po ukončení funkčních zkoušek bylo možno přikročit
k prvním experimentům s modelovými neaktivními koncentráty, které milý prokázat
schopnost bitumenační linky zpracovávat reálné RA odpady. Celkem byly uskutečniny
tři provozy, rozložené do tří týdnů. Vycházelo se přitom z výsledků, dosažených
v předchozích letech ve VÚ*CHZ Brno. Složení neaktivních koncentrátů odpovídalo složení, používanému při posledních zkouškách ve VťJcHZ. Roztoky byly používány v cca
10%

koncentraci.
Složení modelových neaktivních koncentrátů

49, 4 >cg
22
kg
1
kg
7, 5 kg
7, 5 kg
50
kg
0,1 kg
930
Jcg

kyselina boritá
dusičnan draselný
chlorid isodný
kyselina štavelová . 2 H 2 0
kyselina citrónová . 2 H 2 0
hydroxid sodný
dodecylsulfonan sodný
voda

Jako protipěnivý přípravek byl přidáván Antrophon NM-43 v množství 10 g na uvedené množství modelových koncentrátů. Před použitím bylo pH koncentrátu sníženo na
hodnotu cca 11 přidáním kyseliny dusičné.
První neaktivní provoz byl zaměřen na cejchování měřiče průtoku bitúmenové emulze Coritrolotron, na ověření chodu celé linky a na zapracování obsluhy. Nástřik bitúmenové emulze byl 28 1/h, nástřik koncentrátu 100 1/h. Bylo zjištino, že jednotlivé
aparáty plní svou funkci. Měření Controlotronem prokázala, že při stávajících průtocích a geometrických podmínkách čidla je oblast měření mimo měřicí oblast přístroje.
Ve druhém provozu byl proveden dlouhodobý ustálený provoz s neměnnými parametry
a bylo sledováno chování bitumenační linky při těchto podmínkách. Ukázalo se, že bitumenační linka je schopna pracovat dlouhodobě ve stabilním režimu. Nástřik bitúmenové emulze byl 28 1/h, modelových koncentrátů 100 1/h. Byl proveden výpočet koeficientu prostupu tepla, který dosáhl průměrné hodnoty 809 W/m .K.
Ve třetím provozu byly krátkodobě /po cca Šesti hodinách/ zvyšovány nástřiky
bitúmenové emulze a modelových koncentrátů a sledována odezva zařízení. Nástřiky bitúmenové emulze byly 35 - 41 - 47 1/h, modelových koncentrátů 110 - 128 - 146 1/h.
I při zvýšených nástřicích pracovalo zařízení spolehlivě. Nejvyšší hodnoty /průměrné/
koeficientu prostupu tepla bylo dosaženo při středních nástřicích tohoto provozu
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/1O44 W/m 2 .K/, u nižších nástřiků byla jeho hodnota 845 W/m 2 .K, u vyšších 917 W/» 2 .
.K.
V průběhu všech experimentů byly odebírány vzorky produktu a kondenzátu, které
byly analyzovány v laboratořích VtJjE. Vzorky produktu prokázaly velmi dobré vlastnosti/ pouze ve vzorcích kondenzátu bylo zjištěno větší množství olejovitých látek,
než při provozech ve VtfcHZ. V produktu byly zjišťovány obsah vody, obsah popela, vyluhovatelnost fixovaných látek a dále byly stanovovány relativní viskozity, průměrný bod měknutí a bod vzplanutí. V kondenzátu byly zjišťovány pH, vodivost, olejovité
látky, kyselina boritá, dusičnany a dusitany.
Protože se potvrdila spolehlivost zařízení po všech stránkách, bylo rozhodnuto
přikročit ke zkouškám s reálnými RA odpady z jaderné elektrárny V-l.
4.2 Zkoušky s aktivními koncentráty
Hlavním cli«=n> bylo posouzení chování bitumenacní linky při zpracovávání RA koncentrátů, vyhodnocení vlastností produktu a kondenzátu a ověření radiační situace.
Po zkušenostech s předchozími neaktivními provozy byly stanoveny nástřiky bitúmenové emulze 30 1/h a RA koncentrátů 100 1/h.
Byly zpracovány dvě šarže RA koncentrátů /I 600 1 a 1 620 1/. První šarže měla
solnost 122 g/l a bylo nutno ji ředit, protože původní solnost byla 203,6 g/l. Po
dobrých zkušenostech se zpracováním první šarže byla u druhé šarže zvýšena solnost
na 134 g/l s odpovídajícími nástřiky 43 1/h bitúmenové emulze a 105 1/h RA koncentrátů. Ani zpracování druhé šarže nepřineslo potíže při provozu strojního zařízení nebo
při transportu koncentrátu.
Pracovníci VťÍJE provedli analýzy na chemické a izotopické složení.
Složení RA koncentrátů
obsah
obsah

Na+
K+

obsah detergentů
obsah Cl"
obsah NO;
obsah N0obsah
obsah

2

co3 "

70, 5
11, 25
24
1,48
1,26
28
81,01
21, 3

g/i
g/i
mg/l

g/i
g/i
g/i
g/i
g/i

Izotopické složení
Cs
CS
6O
CO
124
Sb
51
Cr

6,49
10,2
32, 3
13, 6
698

kBq/1

celkem

17,4

MBq/1

134

137

MBq/1
MBq/1
kBq/1
kBq/1

Podle provedených analýz bylo přikročeno k chemické předúpravě obdobně jako
u provozu s neaktivními koncentráty. Stejně tak byly provedeny analýzy vzorků odebraných po chemické předdpravě a zředění původních koncentrátů.
V průběhu experimentů s RA koncentráty byly odebírány vzorky produktu a kondenzátu, které byly zpracovávány v laboratořích vtfJE. Obdobně jako u neaktivních vzorků
byly sledovány v produktu obsah vody, obsah popela, vyluhovatelnost fixovaných látek,
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relativní viskozity, průměrný bod měknutí a bod vzplanutí* U kondenzátu byl zjlitován pH, vodivost, olejovité látky, kyselina boritá, dusičnany, dusitany a měrná aktivita. Všechny výsledky /až na obsah olejovítých látek v kondenzátu/ prokázaly velmi dobré vlastnosti produktu a kondenzátu.
V průběhu experimentů byla prováděna pravidelně měření expozičního příkonu na
různých místech zařízení a v prostoru obsluhy. Vyhodnocení radiační situace vykázalo rovněž příznivé výsledky. Také dekontaminační faktor odparky, vyhodnocený číslem
2,6.10 , je příznivý a odpovídá světové praxi.

5. ZXVBR
Poprvé v ČSSR byly získány zkušenosti a výsledky s bitumenací reálných RA odpadů. Bylo zpracováno 3,2 m koncentrátů a byl tak položen základ pro jejich další
zpracování ve větším měřítku. I když první úspěšné výsledky nelze přeceňovat, znamenají potvrzení vhodnosti bitumenace pro zpracování RA odpadů z provozu čs. jadených
elektráren s reaktory typu WER.
LITERATURA
/I/ Brzobohatý J. a kol.: Experimentální bitumenační linka vdCHZ - demontáž, instalace a funkční zkoušky v EBO /HE 02 + 03/, etapová zpráva č. 500/888, VÍCHZ Brno,
dnor 1985
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SYSTÉMY PREPRAVY A VYBERANIA RÁDIOAKTÍVNYCH ODPADOV
Kuchařík D.
Výskumný ústav jadrových elektrární, Jaslovské Bohunice

ANOTXCIA
V prvej etape boli práce zamerané na riešenie vyberania koncentrátov zo
dovacich nádrii JS VI, Sol vypracovaný návrh systému vyberania do úrovne podrobnej
technickej dokumentácie, na základe ktorej bola spracovaná prieluiná projektová dokumentácia. Zariadenie bolo Vyrobené, namontované a odskUšané v JE VI s reálnými
koncentrátmi, V náväznosti na projektovaní/ spôsob prepravy koncentrátov k bitumenaSnej linke bola riešená problematika diaľkového plnenia a vyprázdňovania prepravných
kontajnerov, V referáte sií podrobne popisované základné prvky zariadenia. Spracovaná a podrobná technická dokumentácia bola odovzdaná projektantovi a VÚCHZ pre výrobu prototypu,
1. ÚVOD
Problematika prepravy a vyberania RAO bola riešená v súlade s postupne upřesňovanými technickým zadaniami HE 06 dielčej úlohy A 01 - 159 - 104/05 na základe vývoja skutočných potrieb v danej oblasti. Práce boli zamerané na tri základné problémy:
- vyberanie koncentrátov zo skladovacích nádrží JE VI
- dialkové plnenie a vyprázdňovanie kontajnerov pre prepravu koncentrátov a sorbentov
- transportný prostriedok na prepravu koncentrátov a ionexov k bitumenačnej linke
2. VYBERANIE KONCENTRÁTOV ZO SKLADOVACÍCH NÄDftJÍÍ

.

Základné riešenie vyberania koncentrátov zo skladovacích nádrží sa skládá: z nasávacieho, recirkulačného a výtlačného potrubia, predlohy čerpadiel, 2 čerpadiel,
výmenníka pre ohrev koncentrátov, predlohy pre plnenie a spúätanie regulačných a meracích dialkovo ovládaných armatúr.
Kontinuálna prevádzka bitumenácie s pevne nastavitelnými parametrami procesu si
totiž vyžaduje homogenitu spracovaných koncentrátov a ich teplotu nad medzou rozpustnosti obsiahnutých solí, aby sa zamedzilo vzniku Eažko rozpustných kryštálov a tvorbe
inkrustov v skladovacích nádržiach, transportných potrubiach a kontajneroch.
VzhXadom k velkosti skladovacej nádrže je homogenizácia riešená spätným tokom
koncentrátu, ktorý zaistúje obehové čerpadlo a ohrev zaradeným výmenníkom s nepriamym ohrevom topnou parou do výtlačného potrubia čerpadiel. Recirkulačné potrubie má
na svojom konci v nádrži trysku, ktorá umožňuje dokonalé premieäanie koncentrátov.
Stručný technologický postup Úpravy a vyberania koncentrátov:
Neprípustnosť umiestnenia sacieho hrdla čerpadla pod úrovňou hladiny nádrže-bol navrhnutý odber pre sanie vrchom nádrže, pričom sanie zalistuje do predlohy.
Pri prvom spustení jednoho z čerpadiel alebo dlhodobom odstavení z prevádzky
sa naplní predloha čistým kondenzátom a potom sa nabehne cirkulačné čerpadlo a prečerpá sa kondenzát do skladovacej nádrže. Postupným odčerpávaním kondenzátu predlohy
sa do nej bude nasávat koncentrát zo skladovacej nádrže, takže pomocou predlohy sa
umožní vyčerpať koncentrát. Uži pri vytlačení kondenzátu do skladovacej nádrže sa
začína proces premiešavania - homogenizácie, s použitím recirkulacného potrubia,
tlakovej kvapaliny a trysky umiestnenej na konci potrubia v strede skladovacej nádrže.
Celý proces pokračuje aj s nasátým koncentrátom až do úplného premiešania.
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Do procesu pre zlepšenie kvality koncentrátu vstupuje i jeho ohrev. Diaľkovo
ovládanou armatúrou sa zapojí na výtlačné potrubie tepelný výmenník, v ktorom je
koncentrát ohrievaný topnou parou duplikatoru a topným hadom.
Výmenník je špeciálnej konštrukcie, ktorá sa osvedčila pre média náchylné k tvorbe intrustov.
V prípade plnenia transportných kontajnerov pre prepravu rádioaktívnych koncentrátov na bitumenačnú linku je z recirkulačného a výtlačného potrubia čerpadiel vyvedená odbočka do plniaceho boxu, kde sa plní kontajner. Všetko ovládanie meracích,
kontrolných, regulačných a ovládacích prvkov je dialkové - zo skrine umiestnenej
v chodbe SK - 105 na podlaží + 2,7 m. Celé čerpacie zariadenie, výmenník a predloha
je umiestnené na chodbe medzi nádržami na podlaží - 1,5 m, kde v blízkosti je umiestnené miestne ovládanie použitelné pri odstávke a údržbe zariadenia. Vyčerpávacie
a recirkulačné zariadenie je možné po odstavení prepláchnuE parou alebo kondenzátom.
Zariadenia boli vyrobené, namontované a odskúšané v JE VI z príležitosti uvádzania
bitumenačnej a cementačnej linky v obj. 28 JE Al s reálnymi roztokmi*
Môžeme teda konstatovat, že homogenizácia koncentrátov vo vlastnej skladovacej
nádrži pomocou voatavby a recirkulácie, vlastný čerpací systém a ohrev koncentrátov
pomocou špeciálneho tepelného výmenníka bol realizovaný.
3. ZARIADENIE PRE PLNENIE PREPRAVNÝCH KONTAJNEROV
Balšou problematikou, kterd bolo nutné v rámci úlohy A 01 - 159 - 104/05.06
riešit, je dialkové plnenie a vyprázdňovanie koncentrátov z kontajnerov. Povodne bola v úvodnom projekte navrhovaná modifikovaná technológia NDR, ktorá predstavovala
transport a plnenie kvapalných RAO pomocou kontajnerov a hydraulického plniaceho zariadenia, plne mechanizovaného a dialkovo ovládaného. Toto zariadenie sa malo zakúpič
z NDR. Prebehlo ponukové riadenie a niekolko vzájomných jednání v ČSSR a NDR. Súčasne sa vo VOJE pracovalo na tzv. čs. variante. Po prehodnotení ponuky z NDR bolo rozhodnuté, že vzhladom k neúmernej technickej zložitosti a finančnej náročnosti dodávky NDR, je treba sa zameraf na čs. variantu. Riešenie nového zariadení bolo nutné
orientovat na JE VI, JE V2 a PS 44 - bitumenačnú linku. V súvislosti s týmito prácami sa okrem diaľkového plnenia a vyprázdňovania riešil i transport kvapalnýqh RAO
príprava sorbentov na JE VI a dostavba nových skladovacích nádrží. Základné riešenie diaľkového plnenia a vyprázdňovania sa skladá z: plniacej hlavice, pneumatických
prvkov, otočného mechanizmu plniacej hlavice, pneumatického a ručného diaľkového
ovládania, kontajneru a jeho úpravy, nastavovanie kontajneru k plniacemu /vyprazdňovaciemu/ boxu, nastavovanie a upevnenie na vozidle, dialkové elektromagnetické ovládanie gulových ventilov a ostatných armatúr, odkvapovacej misky a jej mechanizmu,
signalizácie hladiny a vostavby pre transport sorbentov.
Stručný technologický postup diaľkového plnenia a vyprázdňovania:
Plnenie kontajnerov aktívnymi kvapalnými koncentrátmi sa bude vykonávat pomocou dialkovo ovládanej plniacej hlavice. Táto je zavesená na otočnom ramene, ktorá sa bude
pristykávat /pritesňovat/ ku kontajnerom pneumatickým valcom. Otočné rameno otáča
/v 90° uhle/ tiež pneumaticky valec. Pristykávanie hlavice a otáčanie konzoly pneumatickými valcami bude riadené z panelu velína ovládacími skrinkami OSK - A. Hlavica bude opatrená dvomi vysokotlakými pryžovými hadicami, ktoré budú na kladkách posuvné i otočné. Jedna z hadíc je určená pre prívod kvapalných RAO a druhá bude sltfSit ako obtok a odvzdušnenie kontajnera. Samotná plniaca hlavica sa bude pristykávat
na kontajner na jeho nadstavce. Tieto budú umiestnené na pôvodné výčnelky závitov
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gulových ventilov pre ručné ovládanie. Tesnosť plniacej hlavice /prívod + odtok/
a zabránenie výstreku kvapaliny je zaručené zasunutím trubiek plniacej hlavice do
trubiek nadstavcov, tj. z menšieho primeru do väčšieho. Na týchto trubkách a nadstavcoch síl tesniace "O" krúžky. Pri dosadnutí hlavice pre jej mäkké dosadnutie na nadstavce kontajnera sa táto oprie o plochý tlmiaci pryžový blok. Na presné nastavenie
hlavice na nadstavce kontajnera slúži jej centrovacie puzdro, ktoré sa zasunie na
vodiace kužeľové čapy. Okrem toho má hlavica po stranách vedenie. Pod hlavicu po
skončení operácie plnenia alebo vyprázdňovania kontajnera a jej odstykování sa zasúVa odkvapávacia misa, ktorej pružná odvodová hadica je zavedená do aktívnej kanalizácie. Hisu si vozí do jednotlivých polôh otočné rameno, len pri pristykovaní sa
pomocou dvojramennej páky a tiahla ručne odstaví.
Pneumatický valec, ktorý hlavicu pristykáva a odstykáva je dvojčinný s obojstrannými pružnými dôrazmi. Jeho prítlačná sila je regulovatelná v rozsahu od 10 - 628 kg.
Pritom v kontajneri nebude takmer žiaden protitlak, pretože kontajner bude pripojený
/odvzduknený/, tzv. obtokom priamo s nádržou, ktorá je navyše odsávaná. V havarijnom
prípade by mohol vzrast protitlak v kontajneri na 0,3 MPa /čo predstavuje silu 128 •
kg/, táto je vSak proti upínacej sile pneuválca 5x menšia. Z toho vyplýva, že i pri
tomto krajne nebezpečnom stave je zaručená 5 násobná bezpečnosť.
Vlastný plniaci proces bude prbiehať tak, že sa čerpadlom bude tlačiť kvapalný
koncentrát potrubím do plniaceho boxu cez plniacu hlavicu prívodným nátrubkom a diaľková otvoreným guľovým ventilom cez dlhšiu plniacu trubku do kontejnera. Zariadenie
pre meranie a signalizáciu pri 85 t naplnení kontajnera tento stav signalizuje. Po
naplnení sa čerpadlo s prívodom koncentrátu vypne. Na prívodné potrubie kvapalných
RAO je napojený i prívod oplachovej vody. Po otvorení armatúry a prepláchnutí prívodnej trasy vodou prístroj zv. SAAS opäťsignalizuje po 93 % naplnení kontajnera a preplachovanie sa uzavretím armatúry ukončí. Druhý guľový ventil je spojený s kratšou obtokovou rúrou v kontajneri, která je cez plniacu hlavicu prepojená do nádrže. Tento
obtok slúži na odvzdušnenie kontajnera pri jeho plnení a v prípade havarijného stavu,
to jest preplnenia kontajnera, bude pretekať kvapalina späť do nádrže. Dĺžka obtokové j rúry udáva i v prípade preplnenia hladinu koncentrátu - 2500 1 v kontajneri. Vo
vrchnej časti veka kontajnera sú vytvorené komory, v ktorých sa pri plnení kontajnera komprimuj* vzduch. Tento po vypnutí čerpadla vytlačí kvapalinu späť do nádrže
približne na úroveň obtokovej rúry v kontajneri. Po dokonalom odkvapaní koncentrátov
sa plniaca hlavica odstykuje /odtesní/ a spolu s odkvapovacou miskou sa odklopí mimo
kontajnera. Ventily sa diaľkovo uzavrú a tým je operácia plnenia ukončená.
Vyprázdňovanie kontajnerov sa bude prevádzať podobným zariadením /hlavicou/ ako
plnenie. Prevážne sa budú vyprázdňovať kontajnery na PS 44 bitumenačnej linke, len
v ojedinelých prípadne havarijných prípadoch sa môžu vyprázdňovať na jednotlivých
elektrárnách. Technologické ako i transportné zariadenie bude natoľko univerzálne,
že je možné tieto operácie robiť i medzi jednotlivými JE. základná zmena voči plneniu je v tom, že vyprázdňovanie sa bude robiť tlakovým vzduchom a smer prúdenia kvapalných koncentrátov bude opačný než u plnenia. Vyprázdňovanie z kontajnera sa bude
prvádzať cez nadstavec na kontajneri a trubku siahajúcu na dno kontajnera cez otvorený gulový ventil do vyprázdňovacej nádrže. Cez nadstavec, ktorý pred tým slúžil
ako obtok, sa bude vpúšťať tlakový vzduch prostredníctvom ktorého sa bude koncentrát
vytláčať. Tlak nesmie prekročiť 0,3 MPa. Pri vyprázdňovaní zariadenie pre kontrolu
hladiny SAAS nebude potrebné. Vyprázdňovanie kontajneru bude signalizované časovým
intervalom, a zvukovým efektom, t.j. "hvízdáním" vzduchu v potrubí a kontajneri po
jeho vyprázdnení.
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Homogenizáciu /premiešaní*/ koncentrátov a sorbentov j* nutné vykonávať jednak
preto, aby sa neusadzovali hrubá častíc* solí a sorbenty na dne kontajnera, neupchávali postupne potrubie, nelntrustovali a aby koncentrát bol dokonale premiešaný.
O sorbentov j* potrebná dokonalá pr*al*šani* s vodou z hydrovyvážok v určitom vyprazdňovaco* a transportovatelnom pomere. Pri transporte a dlhšom odstavení kontajnera j* u koncentrátov možné usadzovanie hrubších častíc, ktorá je nutná premiešal
a zabránit tak ich usadzovaniu a dostať tieto tlakový* vzduchom do vznosu a len potom previesť operáciu vyprázdňovania. Pre tieto účely j* vyprázdňovacie zariadenie
opatrená potrubia a príslušnými diaíkovo-ovládat*Inými armatúrami, pomocou ktorých
sa prevedie premiešanie a vytlačeni* koncentrátu. Pri prefukovaní vzduch odchádza
obtokos) do nádrži, ktorá síl odsávaná.
Vyprázdňovaní* sorbentov si zvlášť vyžaduj* ich dokonalá premiešavaní* a transportovanie v určitom pomere s vodou. Tento pomer vody s hydrovyvážok /ktorá tu má
funkciu nosného média/ ku sorbentom sa javí /podlá laboratórnych skiišok/ ako najoptimálnejší od 3 - 5 t 1. Tento údaj j* závislý na účinnosti vodného ejektora a jeho čerpadla.
Preplachovanie prívodných trás koncentrátov ako i samotných kontajnerov je
z hladiska ich zanášania, inkrustácie a s tým súvisiace upchávanie jednotlivých trás
nevyhnutné. Preplachovať sa bude vratnou vodou alebo kondenzátom. Preto pre plniace
i vyprázdňovacie zariadenie bude napojená i voda dialkovo ovládaná z velína. Po 85 %
naplnení kontajnera koncentrátmi sa prívod kvapalných RAO zastaví a otvorí sa armatúra s oplachovou vodou a prepláchn* sa prívodná potrubie až do kontajnera do jeho
95 t obsahu náplne. Po niekoľkých transportoch idúcich za sebou bude treba preplachoval i kontajner, naplniť ho do 1/5 obsahu vratnou vodou alebo vodou z hydrovyváiok a vzduchom dokonale premiešať a vypustit do nádrže.
Oialkové ovládanie plnenia, vyprázdňovania a signalizácia bud mat tieto operácie:
Manipulácie s plniacou alebo vyprázdKovacou hlavicou
Otáčanie plnlacej a vyprázdíovacej hlavice
Otváranie a zatváraní* gulových ventilov na kontajneri
Manipulácie s odkvapovacou miskou
Manipulaci* s armatúrami pri plnení a vyprázdňovaní
Operácie pri preplachovaní a homogenizácii
Meranie a signalizácia hladiny koncentrátov v kontajneri
Manipulácie s plniacou alebo vyprázdňovacou hlavicou sa budú prevádzať z velína príslušného panelu. Napojenie a odpojenie hlavice sa urobí pneumatickým valcom typ 166
pomocou ovládacej skrinky OSK-A. Pneumatický dvojčinný valec je spojený vzduchovým
potrubím s ovládacou skinkou pomocou ktorej sa hlavica pristykuje /pritesní/ alebo
odstykuj*. Ovládacia skrinka j* združený prístroj, ktorý združuj* všetky potrebné
pneumatické elementy pre použitie pneumatiky. Slúži ako prepínač, regulátor, upravovač vzduchu, signalizuje i pokles tlaku vzduchu. Do pneumatického obvodu je zavedený škrtiaci ventil pre potlačenie výbušnosti a naladenie plynulosti posuvu pneumatického valca - hlavice.
Otáčanie ramena s plniacou hlavicou na bude tak isto prevádzať dialkovo z velína,
ti*ž pomocou pneumatického valca a ovládacej skrinky OSK-A. Rameno sa bude otáčať
r 9O° uhle a bude mať len dve polohy ohraničené dôrazmi.
Manipulácie s gulovými ventilmi na kontajneri, ovládajdce prívod a odvod koncentrátov, sa budú obstarávať pomocou elektro-selenoidov a vypínačov z velína. Napájanie
selenoidov bud* zo 7-pólovej zástrčky umiestnenej na kontajneri.
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Pre záchyt odkvapávajúcich koncentrátov z plniacej hlavice je na otočnom ramene upevnená odkvapová misa. Misu si do jednotlivých poloh vozí otočné rameno, len pri pristykovaní hlavice sa ovláda ručne.
Manipulácie s armatúrami budú ovládané opät z velína príslušného panelu.
Preplachovanie a homogenizácia sa bude prevádzač z velína. Na plniacom stanovišti
sa bude preplachovať len prívodné potrubie. Na vyprázdňovacom stanovišti sa bude
preplachoval potrubie a v určitých intervaloch aj kontajner. Homogenizácia sa prevedie len na vyprázdňovacom stanovišti pred vypúšťaním obsahu kontajnera.
Meranie a signalizácia hladiny koncentrátov v kontajneri.
Na meranie stavu hladiny v kontajneri slúži spínač stavu naplnenia LS-3. Tento
spínač slúži diskontinuálnemu meraniu hladiny kvapalín v stacionárnom, transportnom,
beztlakovom i tlakovom stave kontajnera. Spínač pozostáva z prípojnej hlavy, z rozdelovacieho potrubia, v ktorom sa nachádza pridržovacia tyč s ochranným potrubným
kontaktom a pohyblivého plaváku. Plavák je opatrený primárnym magnetom a je nastavitelný. Ak sa pohybuje pozdfž potrubia a je vynesený do oblasti predmagnetizačných
kontaktov ochranného potrubia, uzavrú sa jazýčkové kontakty na kontaktoch ochranného
potrubia. Dalším pohybom primárneho magnetu v oblasti kontaktov ochranného potrubia
je redukované prevzdušnenie a dochádza k otvoreniu kontaktov. Zvýšením hladiny kvapaliny sa dosiahne hodnota zapalovacieho magnetického napätia a tým sa signalizuje
druhý signalizačný stav kvapaliny. Spínač plnenia, ktorým je kontajner vybavený, je
nastavený tak, že sú signalizované stavy naplnenia na 85 % a 93 % jeho kapacity.
Spínač LS-3 je pripojený k prenosnému signalizačnému prístroju SAAS cez 7-pólovú zástrčku umiestnenú na kontajneri. Tento prístroj zn. SAAS bude položený volne na paneli, odkial bude obsluha riadiť celý proces. Signalizačný prístroj bude naplnenie
kontajnera na 85 % signalizovať zvukovým aj svetelným signálom. Naplnenie kontajnera
na 93 % jeho kapacity bude signalizované len svetelne. Tým je daná možnosť, prerušiť
pri naplnení 85 % prívod rádioaktívnej kvapaliny a napustiť vratnú vodu na prečistenie plniaceho potrubia. DÍžka prietokovej rúry je dimenzovaná tak, aby po spustení
signálu naplnenia na 93 % bolo dosť času k odpojeniu prívodu. Tým sa dá zabrániť kontaminácii a zaneseniu obtokového potrubia.
Prenosný ukazovateľ naplnenia SAAS je vybavený dvoma plynotesnými znovu nabijatelnými NK-akumulátormi. Tranzistorový zdroj impulzov slúži ako vysielač signálov pre
dve paralelne zapojené signalizačné žiarovky a jeden paralelne zapojený zvukový vysielač. Ďalší bod zaplnenia je signalizovaný len žiarovkami. Paralelným zapojením
ukazujúcich prvkov je zaručená bezpečná prevádzka. Prístroj je konštruovaný tak, že
sú signalizované dva nezávislé body. Přípojkový kábel 10 m dlhý umožňuje postavenie
prístroja na pozorovacie stanovisko - velín, ktoré chráni obsluhu pred ionizujúcim
žiarením.
4. TRANSPORT KVAPALNÝCH RAO S POUŽITÍM KONTAJNEROV PC-55 FL
V súvislosti s riešením diaľkového plnenia a vyprázdňovania koncentrátov bolo
nutné reišit i transport KRAO jednak z jednotlivých elektrární na PS-44 - bitúmenačnú
linku a tiež medzi jednotlivými elektrárňami.
Na transport koncentrátov a sorbentov budú
z NDR, automobil čs. výroby Tatra 148 a

použité kontajnery PC-55 fl dodané

na manipuláciu s kontajnermi zdvíhacie

za-

riadenie /Balcancar/ o nosnosti minimálne 12,5 s mikrozdvihom.
Transport sa bude uskutočňovať tak, že zdvíhacím zariadením, ktoré bude umiestnené v strope plniaceho boxu sa kontajner po jeho odistení zloží na centrovaciu plat-

ňu na podlahu, alebo naloží na automobil. Zdvíhacie zariadení bude maf špeciálnu
"hákovú traverzu", pomocou ktorej dialkove obsluha zachytí za nosné čapy kontajner
a prevezie ho buä na podlahu na plniace miesto alebo po naplnení na plošinu automobilu* Automobil T-148 o nosnosti 10 ton bude mat na svojej plošine centrovacie čapy
a polsEovací čap proti preklopeniu kontajnera počas jeho prevážania. Na podlahe
v plniaco* /vyprázdňovacom/ boxe budú na ocelověj platni taktiež centrovacie čapy.
Toto profilovanie v podlahe do tvaru nastavitelného kríža slúži k tomu, aby sa kontajner POMOCOU jeho prizmatických výrezov dal definovane postavit do plniacej alebo
vyprázdKovacej polohy a tiež na dopravný prostriedok. (Tpravy na vozidle ako i na
odkladacom mieste stí velmi jednoduché. Jeden kontajner bude slúžit na koncentráty
a druhý na sorbenty. Kontajner pre sorbénty bude navyše upravený vostavbou.
Tento spôsob transportu skadajtici sa z kontajnerov, dopravného prostriedku
a zdvíhacích zariadení je jednoduchý, univerzálny a jednotný pre všetky objekty EBO.
Ma tento transport bude nadväzoval aj technológia dialkového plnenia a vyprázdňovania, ktorá bude tiež univerzálna a jednotná,
5* PRÍPRAVA NÍZKO A STREDNÉ AKTÍVNYCH SORBENTOV PRED ICH PLNENÍM
i keď tento problém nebol úlohou riešitela, zaoberali sme sa s ním a vypracovali sme technologickú schému na prípravu a vyberanie sorbentov. Táto problematika je
špecifická len pre JE V-l a rozšírenie nádrží pri JE V-l a nie je v žiadnych projektoch riešená* Jedná sa o vyberanie a plnenie sorbentov pomocou vodného ejektora
2 AX-4K-1, čerpadla pre pohon ejektora OTW 63-001, vostavby do nádrže, manipulačného
potrubia a armatur, prostredníctvom ktorého sa poctia technologickej schémy dá systém
preplachoval, prevzdušňovač a prevádzkoval. I kečl tento problém zatial nie je akútny
z kapacitného híadiska, pretože rezerva v nádržiach je zatial značná, ale je velmi
závažný z radiačného hľadiska. Pri zavezení väčšieho množstva stredne aktívnych sorbentov nebude možné namontoval vostavbu do nádrží bez väčšej radiačnej záEaže pracovníkov*
6. RADIACNX BEZPECNOSÍ
Ochrana personálu proti ionizujúcemu žiareniu bude zabezpečená tienením kontajnera o hrúbke 55 mm. Maximálny expozičný príkon od kontajnera bude 5 mR/hod. vo vzdálenosti 2 m* Všetky operácie okrem manipulácie s poisťovacím svorníkom a nasunutia
7-pólovej zástrčky /2-3 sek./ budú uvedené dialkovo z velína. Velín bude mat navyše
pozorovacie olovnaté okno, cez ktoré bude personál pozorovat plniaci a vyprázdňovací
proces a j* chránený proti výstreku kvapaliny v prípade havárie. Plniaci box ako nečistá zóna bude od podmienečne čistej zóny /kde prichádza automobil/ oddelený múrikom, ktorý zároveň vytvára vaňu pre záchyt havarijného vytečenia obsahu kontajnera.
Pre odsávanie aerosólov bude plniaci box opatrený záskokovým výkonným odsávacím zariadením. V prípade transportu sorbentov bude na nákladný automobil vložené dodatočne tienenie medzi vodiča a kontajner. Toto diaľkové plnenie a vyprázdňovanie má význam z hladiska bezpečnosti práce a ekológie. Obslužný personál pri fialkových manipuláciách nebude vystavený v takej miere ionizujúcemu žiareniu a prípadnej inhalácii
aktívnych aerosólov. Pre tieto účely bola úloha vlastne zadaná.
7. ZAVER
Vo svojom krátkom príspevku som sa snažil uviest dve technické riešenia ako
konkrétny príspevok RVT k praktickému riešeniu problematiky zneškodňovania kvapalných RAO z jadrových elektrární. Podrobnejšie o tejto problematike je v správach
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č. RAO-0-001/81 a RAO-O-O2O/84. väaka dobrej spolupráci prevádzkovatela EBO, VťfJI
a Chemoprojektu sa dokončila realizácia prvej časti výsledkov riešenie, ohrev a homogenizácia kvapalných koncentrátov na JE V-l. Druhú čas£ riešenia, t.j. diaľkové*
plnenie /vyprázdňovanie/ koncentrátov a sorbentov a ich transport v areáli EBO, projektanti EGP a CHP zahrnuli do Úvodných projektov a väaka VtfCHZ, ktorý sa podujal,
že plniace hlavice vrátane prísluienstva dokumentačné spracujú a vyrobia pre JE
V-l, V-2 a PS-44 sa realizácia i tohoto náročného riešenia RVT úspešne zabezpečí.
Realizácia výsledkov riešenia diaXkového plnenia a vyprázdňovania kvapalných
RAO bude mat aj výrazný ekonomický efekt. Predbežný odhad celkových nákladov na výrobu potrebného technologického zariadenia pre JE V-l, V-2 a PS-44 ukazuje, že by
nemala byt prekročená čiastka 1,05 mil. Kčs. Pri jednání o nákupe obdobného zariadenia z NDR udával zahrničný dodávate! čiastku 32,45 mil. Kčs. Využitie výsledkov
predloženého rieSenia povedie k úspore cca 31 mil. Kčs.
LITERATÚRA
/I/ Kuchraik D,: Vyberanie, homogenizácia a ohrev aktívnych koncentrátov zo skladovacích nádrží JE V-l.
Správa VťfJE RAO-001/81, Jaslovské Bohunice, 1981
/2/ Kuchařík D.t Cisternový prepravník aktívnych koncentrátov a sorbentov pre JE
A-l, V-l, V-2 a bitúmenačnú linku.
Správa VťÍJE RAO-002/82, Jffslovské Bohunice, 1982.
/3/ Kucharik D.: Zariadenie pre transport aktívnych koncentrátov a sorbentov z JE
V-l na bitúmenačnú linku, prípadne do nádrží JE v-2, A-l.
Správa VOJE RAO-OO3/82, Jaslovské Bohunice, 1982.
/4/ Kucharik D.: Zariadenie pre havarijný transport aktívnych koncentrátov a sorbentov z JE V-l na JE A-l.
Správa VÍÍJE RAO-OO4/84, Jaslovské Bohunice, 1982.
/5/ Kucharik D.: Dialkové plnenie, vyprázdňovanie a transport KRAO z kontejnerov
PC-55 fl na JE-V-1, JE V-2 a PS-44 - bitúmenačnú linku.
Správa vťJE RAO-O2O/84, Jaslovské Bohunice, 1984.
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VfVOJ MMTMPAKDWfCH XÁHSBŘÍ BITUHUlAČIlf LIHKY
Vlasák l,,, Zlámal J., Brzobohatý J., Havlík J.
Výzkumný ústav chemických zařízení, Brno

áHOTACE

J* uvtdtn pf*hl*d problémů, řiiinfeh v* VffCHZ v rdme i tpoluprdot 8 rtali*lbor*
BL v oblatti tptoitltfíah a ntttandardniah zař-£**n€ a to charakteru strojního i mifiStko-r*gulaSn-čho.

Vfaltdky řtitni - v* formi vývojových prototypu s úkolu RVT - budou přímo použity v PS—44 /Poloprovozní bitumtnaBnť linka/t budovaném invtatičn-Cm tpůeobem v Jaslo
ikýoh Bohunia-Cch,
1. 0VOD
Jmenování KSB finální* dodavatelem BL a jeho zapojením v r. 1982 do řešeni SÚ
A 01-159-104 nastal rozhodující obrat v realizaci výstavby PS-44. Teprve tehdy se vyjasnily DOV na větiinu položek strojního zařízení a přikročilo k jejich technickému
řeiení. Současné vyplynuly také požadavky na některá specielní zařízení, pro něX není v tuzemsku výrobce a jež nespadají ani svým charakterem do oborové náplně FD či
jiných podniků trustu CHEPOS.
Keiení těchto zařízení převzal vťCHZ v rámci svého OÚ A Ox-159-104/05 "Ověření
es. technologie a poloprovozního zařízení pro bitumenaci RAO" jakožto náplň nově vytvořené hlavní etapy HE 08 "Spolupráce s realizátorem BL".
2. TECHNICKX SPOLUPRÁCE Plti REALIZACI APARXTO A ZAŘÍZENÍ BITUMENAČNÍ LINKY
Jedná se o aparáty převážně z výroby KSB, které byly pro použití v technologii
bltumenace doplněny ci upraveny na základě experimentálního ověření v neaktivních
podmínkách ve VÚCHZ /I/.
2.1 Filmová rotorová odparka - G 01
FRO je základní technologický aparát kontinuálně pracujícího uzlu zpracování
kapalných radioaktivních koncentrátu. Odpáram přebytečné vody z obou nastřikovaných
medií / bitúmenové emulze a koncentrátů/ dochází v ní k zahuitění výstupního bitúmenového produktu, ve kterém jsou fixovány soli z koncentrátu vč. radioaktivity. Cílem
je dosažení téměř bezvodého homogenního výstupního produktu s co největším obsahem
zafixovaných solí při současném dodržení požadovaných vlastností pro dlouhodobou
skladovatelnost /nízká vyluhovatelnost, radiační stabilita, kompaktnost a j./.
Filmová rotorová odparka FRO 2-P/S/ s odpařovací plochou 2 m je aparátem z typové řady KSB, vybaveným na základě výsledku experimentálního provozu s neaktivními
modelovými koncentráty ve vťfcHZ v letech 1980-1983 /I/ rotorem s kyvnými lopatkami
« separátorem se speciální vestavbou /2,3/. Oproti běžnému provedení byly pro práci
s bitúmenovým mediem doporučeny následující změny a dpravyt
- úprava patního ložiska /změna materiálu výstelky a mezikusu, překrytí patního ložiska spodní částí rotoru event, provedením zdvojeného odstřikovacího kroužku
s hradítky/,
provedení 2 rozstřikovacích kroužku s nástřiky obou medií ve 2 rovinách,
premývaní patního ložiska chladicí vodou bylo nahrazeno přimazáváním olejem pomocí
mazacího strojku s motorickým pohonem,

3K)

- chlazení ucpávky horního ložiska vodou bylo zabezpečeno poaocí stálého průtoku
s možností jeho dálkové kontroly obsluhou.
2.2 Směšovací nádrž - A 07
Směšovací nádrž je hlavním technologickým aparátem uzlu zpracování sypkých materiálu, t.j. sorbentů a popílku, které se v něm rozmíchávají s roztaveným asfaltem.
Cílem je dosažení homogenního produktu s rovnoměrnou distribucí pevných částic, co
největšího stupně naplnění při dosažení vlastností dlohodobé skladovatelnosti.
Poněvadž jde o proces diskontinuální - plnění a dávkování probíhá po dávkách - je základním provozním požadavkem vytvoření intenzivního režimu míchání, zabezpečujícího v poměrně krátké době /cca 15-20 min./ dokonalé rozmíchání celé vsázky.
Na základě modelových experimentů, popsaných v /I/ a materiálu za etapu HE 01,
bylo navrženo pro provozní aparát míchací zařízení /4/, sestávající ze 3 míchadel
na společné hřídeli /obr. 1/. Horní dvě vrtulová míchadla vytvářejí axiální tok od
hladiny směrem dolů k radiáln.iiu zubovému míchadlu s dispergačním ličinkem. Tím je
sypký materiál, dávkovaný volně na hladinu, okamžitě strháván centrálním vírem pod
hladinu a dispergován.
Správná funkce tohoto mechanismu je obzvláště důležitá v případě materiálu lehkých /např. popílku/, u nichž hrozí setrvání ha hladině a vytváření shluku, pouze
obalených asfaltem,
2.3 Jiná zařízení
Technická spolupráce s FD probíhala průběžně i při navrhování a zpracování dalších aparátů pro PS-44, zejména míchaných zásobníků bitúmenové emulze a koncentrátů
A 01, A 02, A O3, A O4 /návrhy míchacích zařízení/, zásobníku sorbentu H 16 /návrh
vestavby/, válečkového dopravníku N 08 /vstupní zadání pro n.p. Transporta Břeclav/
a čerpacích souprav bitúmenové emulze a koncentrátů P 12 a P 13 /vypracování společných frém pro čerpadla a poháněči elektromotory/.

3. VÝVOJOVÉ RESENÍ NESTANDARDNÍCH STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ BITUMENAČNÍ LINKY
Jedná se o aparáty a zařízení, která pro svůj speciální charakter nemají v tuzemsku výrobce. Jejich vývoj až po realizaci prototypů, jež budou použity v PS-44,
je plně zahrnut v oblasti RVT.
Současně byl pro ÍP i PP dispozičně řešen celý technologický uzel zpracování
sypkých materiálů od zásobníku sorbentu H 18b přes kalcinátor S Ol, odběrové zařízení sorbentu Z 24 V, šnekový podavač N 06, směšovací nádrže A 07 až po plnicí a odběrové zařízení bitumenu Z 24 S,K /5/. Uvedená zařízení - s výjimkou kalcinátoru a směšovacích nádrží /jsou dodávkou KSB/ - včetně propojovacích potrubí s průchodkami
a ovládacími armaturami byla konstrukčně zpracována do výrboní dokumentace a tvoří
dodávku vtfCHZ pro FD do PS-44.
3.1 Šnekový podavač sorbentu a popílku - N 06 - s rozdělovačem
Šnekový podavač /7/ je určen k dávkování vysušeného aktivního sorbentu a popílku do směšovacích nádrží A O7a,b. Umožňuje dávkování jak jednotlivých složek samostatně, tak i obou současně podle potřeby technologického režimu zpracování RAO.
Sestává ze dvou souosých protiběžných šneků nestejného průměru a délky, které
dopravují materiál do společného hrdla /obr. 2/.
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Plnění šneků je pomoci násypek umístěných na obou koncích. Násypka sorbentů /u kratšího šneku/ slouží současnš jako sásobnik /100 1/ sorbentu, který kapacitně vyrovnává nepřetržitý chod kalcinátoru s přerušovaným chodem šnekového podavače, vyvolaným
šaržovitostí provosu směšovacích nádrží. Zásobník je osazen kapacitními čidly pro
snímání horní a dolní hladiny.
Násypka na straně popílku má vstupní rozměr 200x200 mm a slouXÍ k napojení přepravního kontejneru Z 71. Šnek pro dávkování popílku má vzhledem ke svá délce nestejná stoupání> 50, 65 a 80 mm.
V případě zadření ložiska šneku na straně sorbentu je možná odtlačovacími šrouby vysunout celý šnek z ložiska /30 mm/ a násypku se sorbenty nouzově pohonem vyprázdnit /«/.
Technické parametry; a/ zpracovávaných látek:
XZSli!SQÍ.SS£bSSlZ ° granulaci
specifická hmotnost
sypná hmotnost
specifická aktivita

o, 2 - 1,3 mm
1,2 - 1,3 kg/l
0,753 kg/l
10 5 Bq/1

sypná hmotnost

0,2 kg/l

b/ zařízení;
pohon variátorem s plynulou regulací otáček
v rozmezí
7,5 - 33,7 l/min
dávkovací výkon; sorbentu
cca 100 g/ot
popílku
30 g/ot
celkem
cca 130 g/ot
pro požadovaný výkon podávání
32 kg/12 min,
t.j. 160 kg/h jsou předpokládané otáfiky šneku
20 - 22 l/min.
Ochrana_p.roti_záření na "čistou" chodbu je zajištěna:
- zvětšením «* šneku na straně sorbentu
- tloušťkou listů šneku dopravujících popílek
- olověným stíněním.
Šnekový podavač byl již vyroben a funkčně ověřován na zkušebně V0CHZ - získány dopravní charakteristiky se sorbenty.
Trojcestný kohout /rozdělovač/ Js 100 je určen k rozdělení podávaných sorbentu a popílku do jedné nebo druhé waěšovací nádrže A 07a,b. Plní současně funkci těsného beztlakového uzávěru proti prachu.
Těleso kohoutu je svařované konstrukce, rozdělovači koule je těsněna teflonovými sedly. Ovládání je pomocí páky, která svoji polohou ukazuje směr průtoku. Pro přepnutí kohoutu /ručním ovládáním přes stěnu kobky/ z jedné polohy do druhé se otočí
páka o 150°, otočením o 75° lze kohout ve střední poloze uzavřít.
3.2 Plnicí a odběrové zařízeni vzorků bitúmenového produktu - Z 24 K,S
Zařízení je určeno k plnění sudů bitúmenovým produktem z odparky G 01 /se zafixovanými koncentráty/ a ze směšovacích nádrží A 07a,b /se zafixovanými sorbenty
nebo popílkem/ a k odběru vzorků tohoto produktu pro analytické vyhodnocování.
Zařízení jsou tvořena dvěma částmi:
a/ plnicím /výtokovým/ hrdlem s uzavírací armaturou a odběrovou hlavicí - tato část
je funkčně pevně spojena s příslušným technologickým aparátem /odparkou - směšovací nádrží/
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b/ vlastním odběrovým zařízením - tato část tvoří součást stěny příslušně kobky.
Zařízení pro obě plnicí místa jsou principielně shodná - liší se pouze v části
a/ odlišným umístěním uzavírací armatury, která s ohledem na odlišný charakter provozu /u odparky kontinuální - u směšovací nádrže iaržovitý/ je u G 01 až na konci
výtokového potrubí /nad sudem/, zatímco u A 07 těsně pod aparátem /na začátku potrubí/. Plnicí část je tvořena kulovým kohoutem ovládaným pneumatickým válcem /u G 01/
nebo elektrickým servopohonem /u A 07/ a pneumaticky ovládanou odkapávací miskou
/6/. Tvar a velikost této misky zajišťují zachycení odkapávajících zbytků produktu ,
jak z potrubí tak i z odběrové hlavice při uzavřeném kulovém kohoutu /při výměně
sudů na plnicím místě posunem dopravníku/.
Ve spodní části výtokového hrdla /pod uzavírací armaturou/ je umístěna odběrová
hlavice /9/, dálkově ovládaná ruční pákou přes stínící stěnu kobky /obr. 3/. Její
hlavní část, výklopná miska objemu cca 100 m l r zasahuje ve své pracovní /t.j. odběrové/ poloze dovnitř výtokového hrdla, kde je plněna po stěnách stékajícím produktem. Po naplnění se překlopením vyprázdní její obsah odběrovým hrdlem do připravené
vzorkovací nádobky /plechovky/, která je pod toto hrdlo přisunuta vlastním odběrovým
zařízením, ovládaným obsluhou ručně přes stínící stěnu. Výtokové hrdlo s kulovým kohoutem, odkapávací miska a odběrová hlavice jsou vyhřívány elektrickými topnými bandážemi /na 42 V/ s regulací povrchové teploty.
Vlastní odběrové zařízení /10/ tvoří část stěny, oddělující zamořený prostor
technologického zařízení od "čistého" prostoru obsluhy /obr. 5/. Je manipulátorového
charakteru se zabudovaným ochranným průzorem a manipulační kamerou. Umožňuje přenos
nádobky s odebraným aktivním vzorkem přes stínící stěnu a její umístění do přenosného stíněného kontejnerku pro další dopravu do laboratoře.
Technické parametryt a/ zpracovávané látky;
bit. produkt je směs silničního asfaltu se solemi nebo sorbentem či popílkem v koncentraci do 50 % váh. max.
specifická hmotnost

1,25 - 1,4 kg/l

teplota: pod odparkou

max. 165 °C

pod směšov. nádrží

cca 100 °C

b/ zařízení:
z G 01 - cca 40 kg/h
z A 07 - max. 80 kg/12 min.
cca 100 ml - pod G 01 v cca
3-4 hod. intervalech
- pod A 07 z každé namíchané dávky podle
potřeby technologického režimu.
3.3 Odběrové zařízení vzorků sorbentu - z 24 v
Zařízení je určeno k odběru vzorků vysušených sorbentu z potrubí za kalcinátorem
S 01 do násypky šnekového podavače N O6. Principielně je shodné se zařízeními Z 24
K,S - lisí se od nich však odlišnou konstrukcí odběrové hlavice /li/ a vlastní odběrové zařízení /10/ pák šikmým uspořádáním ve stínící stěně z důvodů dispozičních.
Vlastním odběrovým prvkem hlavice /obr. 4/ je koule s nahoru směrovaným slepým
otvorem, tvořícím zásobník odebíraného sypkého materiálu, který se po jejím překlopení o cca 180° vysypáva do obdobné vzorkovací nádobky jako u odběru vzorků bitumenu.
Nádobka se vzorkem je stejným způsobem jako u Z 24 K,S přenesena manipulátorovým systémem přes stínící stěnu až do přenosného kontejneru pro další dopravu do laboratoře.
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a/ spracovávané látky:
vxsušené_sorbentv, o granulaci 0,2 - 1,3 m*
•pacifická hmotnost
0,8 kg/1
teplota
120 - 130 °C
b/ zařízení*
odběrová množství
cca 10 ml
četnost odběrů - po každém spuštění kalcinátoru, dala
podlá potřaby technolog, režimu*
4. VÝVOJOVÁ* APLIKACE NESTANDARDNÍCH SYSTÔíC H K K B M Í A REGULACE U BITUHEMACNÍ LINKY
iTadná mm o ty důležité položky v soupisu požadavků na měření procasních valičin,
pro ktará v tuzemsku naaxistují komerční pristroja. Najda o řešení xákladní, ala
pouza aplikační na podkladě dostupných tuzemských či zahraničních možností. Zakoupená a event* upravaná nestandardní Měřicí soupravy jsou po funkční* ověření'na EBL
v rámci RVT určany k použití v PS-44.
Pro potřabu zpracování ťfp a PP byl současně vypracován návrh algoritmu ovládací automatiky na uzly odparky /podlá již ověřeného jadnoduilího schanatu va VÚCHZ/,
kalcinátoru a dopravníku a tanto průběžně konzultován s projektantem a finálním dodavatelem.
4.1 Metaní hladiny bltustanováho produktu
Asfalty, pro svoji vysokou přilnavost a viskozitu, vyžadují použití bezkontaktních principů měření /ultrazvuk, lasar, V*- zářaní/ - současně vlak těmto metodám
činí potíža jaho spatná odrazivost, zejména va stavu takutám a obzvláště napěněném.
Vzhledem k tonu, ža přeplnění sudu a jaho přatačaní je považováno za najvážnejší
provozní havárii, ja v PS-44 stanovaná podmínka hlídání konca plnění sudů třemi nezávislými měřícími systémy.
Z tuzemských možností byl vybrán ultrazvukový průtokoměr UP-2 /VUMA Nové Masto
n/V./, původně měřicí výšku hladiny vody nad přepadem při proudění v otevřeném tzv.
Parshallově žlabu, který byl pro daný případ upraven samými původci na měření výšky
hladiny v sudu. Souprava čidla s vyhodnocovacím zařízením byla Instalována na EBL
v Jaslovských Bohunicích a funkčně ověřována při provozu. Výsledky nejsou zatím
uspokojivé - systém je značně nestabilní, má velkou časovou konstantu /při výměně
sudu za prázdný/ a nežádoucí rozkmit signálu.
Možnou náhradou se jeví maďarský přístroj NIVOSONAR, pracující v oblasti zvukové frekvence, který je dovážen přes ZPA. Je plánováno jeho zakoupení a ověření u plnění sudů na EBL.
Dalším prvkem pro tuto oblast je bezkontaktní hlídání hladiny kapacitním čidlem
vťAP /12/ /prvky dodává ZPA (Jstí n/L/, reagujícím na přiblížení hladiny v sudu do
vzdálenosti cca 3 cm /podle nastavené citlivosti/. Jelikož toto čidlo reaguje /dokonce citlivěji/ i na hladinu tvořenou napěněným produktem, je tento systém vybrán jako základní pro ovládací automatiku plnění, zatímco dřívější systém s impulsem od
váhy slouží k nutnému zdvojení.
Aby se případné pěnění produktu v sudu /vlivem velkého obsahu vlhkosti/ rozpoznalo dříve než těsně před zaplněním sudu, byl tento systém doplněn o kontrolu produktu při dosažení 50 % naplnění sudu pomocí srovnání tldaje hmotnosti s výškou hladiny, t.j. objemem zaplnění /13/. Impuls dává opět kapacitní čidlo, jehož sonda je
výškově přestavována dvojicí pneumatických válců /obr. 6/,
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4.2 Měřeni průtočných množství u obtížně měřitelných medii
Společným rysem "obtížné měřitelnosti" v případě PS-44 jsou velmi malé průtoky
/již od 20 1/h/ a sám charakter medií - bitúmenové emulze a hydrosměsi /sorb«nt-voda
v poměru cca 2:1/. Pro charakter těchto medií nelze použít průřezových měřidel /lepivost u bit. emulze, pevné částice u hydrosměsi/, použiti indukčních průtokoraěrů
brání příliá malé rychlosti proudění v normálních světlostech potrubí /řádově 10
m/s/, v případě hydrosměsi nadto jeitě skutečnost, že sorbenty pohybem svého statického

náboje funkci indukčního průtokoměru znemožňuji.

Z méně obvyklých systémů zahraničních byl vybrán průtokoměr fy. C0NTR0L0TR0N
pro "nečisté" kapaliny, pracující na Dopplerově principu, t.j. fázovém posunu vyslaného signálu odraženého na částicích pohybujících se v proudící kapalině. Spodní hranice měřitelnosti tohoto přístroje je cca 3 cm/s.
Souprava čidla /jež se připojuje zvenčí na potrubí/ s vyhodnocovacím zařízením
byla úspěšně funkčně ověřována ve VlJCHZ v rozsahu průtoků hydrosměsi 40 r 100 1/h,
i když se v případě dolní meze již jednalo o případ vybočující z garantovaného rozsahu použitelnosti.
V případě měření průtoků bitúmenové emulze probíhají ještě ověřovací zkoušky
na EBL v Jaslovských Bohunicích. V tomto případě jde o průtoky ještě menší - 20-50
1/h. Dosavadní pokusy ukázaly, že i nejnižší průtoky /cca do 30 1/h/ lze pomocí tohoto čidla alespoň indikovat. Předmětem dalších ověřovacích pokusu bude ještě stanovení vhodné velikosti potrubního mezikusu pro umístění Čidel, nebot příliš malý průměr potrubí či silná tloušťka stěny jsou rovněž limitujícími faktory pro správnou
funkci přístroje, pracujícího již v mezních podmínkách použitelnosti.
4.3 Diagnostika poruchových a havarijních stavů filmové rotorové odparky
Základním cílem provozně diagnostického systému VÚEZ je umožnit obsluze /umístěné ve vzdáleném velíně/ dálkové sledování provozního stavu FRO, zejména včas upozornit na vznik poruchového či havarijního stavu. Tyto stavy mohou být způsobeny příčinami technologického, t.j. provozního, charakteru - jako např. narůstání inkrustací uvnitř odparky, projevující se "drhnutím" rotoru o stěny - nebo příčinami technického charakteru, jako je opotřebení ložisek apod. Oba dva případy se projeví zvětšením chvění aparátu a změnou jeho hlučnosti.
Tyto veličiny byly vybrány za základní sledované parametry navrženého diagnostického systému /14,15,16/. Během experimentálního provozu s modelovými koncentráty ve
VtfCHZ byly sejmuty kompletní vibroakustické charakteristiky zařízení ve všech fázích
provozu /od rozehřívání a najíždění obou nástřiků až po simulované poruchové stavy/.
Analýzou frekvenčních charakteristik byly zjištěny 3 frekvence /66, 132 a 350 Hz/,
jejichž průběh výrazným způsobem vypovídá o charakteru provozního režimu, Např. odstup zvukové ilrovně nepříznivého poruchového stavu /vibrace způsobené zachytáváním
lopatek rotoru za narůstající vrstvu inkrustů na stěnách FRO/ vůči normálnímu provoznímu režimu činil 25 dB.
Tyto poznatky byly využity pří realizaci diagnostického kanálu, který po separaci a zesílení těchto vybraných frekvencí umožňuje obsluze získat jak opticky tak akusticky /příposlechem/ důležité informace o změnách charakteru provozu, které by jinak
mohly vést až k poruše zařízení.
Diagnostická jednotka, určená pro PS-44, byla ve VÚEZ v r. 1984 realizována
a dočasně instalována na EBL v Jaslovských Bohunicích - nemohla však být provozně
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odzkoušena pro skluz v dovozu snímačů chviní od fy. Brúel
Kjaer. Na r. 1985 je
plánováno seřízení diagnostického kanálu na základi proměřeni zařízeni v nová konfiguraci /oproti VDCHZ/ a j«ho vyhodnoceni * následným funkčním ověřováním během aktivního «xpari»antálního provozu EBL.
Jednotka umožSujes
a/ opticky 1 akusticky signalizovat nenormální provozní stavy zařízení
b/ záznam zesíleného signálu na měřicí magnetofon jako!to srovnávacího údaje pro
event, pozdější preventivní prohlídky
5. ZJfVÉR
Vlivem skluzu výstavby PS-44 bude spolupráce s realizátorem BL pokračovat
i v dalií pětiletce a to především konečnou realizační fází vyvinutých zařízeni
s jejich nezbytným funkčním ověřením tak, aby k plánovanému terminu 10/1988 /podle
vládního usneseni č. 24/85/ mohl být celý provozní soubor "44" /bitumenace RAO/
v Jaslovských Bohunicích uveden do provozu.
Ha zařízení, řešená doposud v rámci D0SP pro PS-44, byla udělena 2 autorská
osvědčení, 1 patent a je dále podáno 7 přihlášek vynálezu.
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/16/ Hatal O., Urbánek M., Zlámal J., Dvořák K.t Provoxni diagnostické zařízení rotorové odparky pro likvidaci RAO. PV č. 5341-83.
ZNAČKY A SYMBOLY
AO
BL
DOV
DIÍSP
EBL
FD
FRO
HE
PP
PS
PV
RAO
PVT
Sti
ÚP
VT(J
XSB
VÍAP
VÚEZ
VťJCHZ
VUMA
ZPA

... autorské osvědčení
... bitumenační linka
... dodavatelsko odběratelské vztahy
... dílčí dkol státního plánu
... experimentální bitumenační linka
... finální dodavatel
... filmová rotorová odparka
... hlavní etapa
••• prováděcí projekt
... provozní soubor
... přihláška vynálezu
... radioaktivní odpady
... rozvoj vědy a techniky
... státní úkol
... livodní projekt
... výchozí technické ildaje
... Královopolská strojírna Brno
... Výzkumný ilstav automatizačních prostředků Praha
... Výzkumný Ustav energetických zařízení Brno
... Výzkumný listav chemických zařízení Brno
... Výskumný ilstav mechanizácie a automatizácie Nové Mesto nad Váhom
... Závody průmyslové automatizace
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Obr. 1 Návrh míchacího zařízení uniiovací nádrž* A 07
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Obr. 2 Šnekový podavač sorbentu a popílku N 06
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Obr. 3 Odberová hlavice bitumenu
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Obr. 4 Odběrová hlavice sorbcntu
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Obr. 5 Odběrové zařfzsní vzorků Z 24 K,S
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Obr. 6

Hlídání hladiny v sudu kapacitním čidlem
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GEOLOGICKÍ ASPEKT* UKLÁDÁNÍ RADIOAKTIVNÍCH ODPAPQ
Jtobera P.
tiutmr jaderného výzkumu,ftež
AMOTACS

Kvalita přírodního prostředí geologické formace je jedním z limitujících fakt
rů bempečnoeti definitivního ukládáni radioaktivníoh odpadů /dále RAO/. Vgbir z
ukládání RAO t* řídí jejich oharekterm a geologickými poměry nebo obráceni, hledá
ee vhodná geologická formace pro depozici RAO daných vlaetnovtí a zvolený způsob
ukládání odpovídající charakteru RAO. První při*tup vede ke koncepci lokálních ůloiiif RAO pro jednotlivá jaderni energetická zařízení, urSených pokud moino pro celé
epektrum RAO vynikajících bihem provozu. Výsledkem druhého přístupu je koncepce re
gionálního úloiiiti, připadni úloiiií, specializovaných zpravidla na jeden druh nebo ekupinu druhů RAO. Při výběru lokalit JE bývá kritérium moinoeti ukládání RAO
V místi JS nutni povalováno za pomocné. Proto jeou moinoeti ukládání RAO na jednotlivých lokalitách JE v ČSSR růtné. Obeahem predídeného referátu je předbiiné orientační zhodnocení moinoati budování úloiiič RAO v míeteah JE v PŠSR.
1. ÚVOD
Vznik RAO doprovází celou řadu lidských činností. Bezpochyby nejvýznamnějším
producentem RAO při mírovém využívání jaderné energie je jaderná energetika. S ohledem na celosvětově velmi dynamický růst instalovaného výkonu jaderných elektráren
z 15 GWe v r. 1970 na 102 GWe v r. 1978 s předpokladem dosaiení 500 - 1 000 GWe
v r. 2OOO /li/, je nutná očekávat i odpovídající trend nárůstu produkce RAO.
Produkce RAO kolísá podle druhu a typu jaderného reaktoru. U pevných RAO je to
25O - 500 m 3 . rok'1, u kapalných 100 - 300 m 3 . rok'1 na 1 000 Mta. íůstanou-H zachovány současná trendy, dosáhne roční světová produkce RAO z jaderných elektráren
v r. 2000 asi 1 mil. t ve formě vhodná pro trvalá uložení. Porostou i objemy RAO
i ostatních částí nukleárního palivového cyklu a od ostatních, méně významných producentů, jako je průmysl, zdravotnictví, výzkum ap.
Z těchto důvodů se v současné době věnuje nebývalá pozornost otázkám odstraňování RAO. Přitom XM prvořadě důltižitá se pokládá bezpečné trvalé nakládání koncentrovaných RAO v solldifikované formě, i když nejsou pomíjeny ani otázky vypouštění RAO
zředěných na přijatelnou mez do hydrosféry a zejména do atmosféry. Jednoznačně jsou
preferovány mimoekonomické cíle bezpečnosti uloiení RAO.
2. ZXKLADMf PRINCIPY DEFINITIVNÍHO UKLADANÍ RAO V GEOLOGICKÝCH FORMACÍCH
Pro volbu bezpečného a hospodárného způsobu definitivního ukládání je třeba RAO
klasifikovat podle toho, nakolik jsou potenciálně nebezpečené pro biosféru a podle
doby, po kterou si svoji radiotoxicitu uchovávají, tj. podle jejich poločasu rozpadu.
V technických doporučeních MAAB je používána jednoduchá klasifikace RAO do pěti
kategorií a v tabulce 1, převzaté z flf jzou uvedeny rámcové vztahy mezi kategoriemi
RAO a takovými způsoby konečného uložení, které jsou v souladu s koncepcí doporučovanou MAAE.
Bezpečnost a obecná přijatelnost: konkrétního systému definitivního ukládání RAO
závisí na třech základních faktorech:
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- kvalitě přírodního prostředí, ve kterém má být systém umístěn, obecně jsou to
vlastnosti geologické formace a přírodní procesy, které zde probíhají spolu s prognózou změn vyvolaných realizací ukládacího systému
- druhu, formě a vlastnostech RAO, které zde mají být ukládány a
- vlastním technickém řešení ukládacího systému a navrhované technologii ukládání.
Vztahy mezi těmito základními faktory ilustruje obr. 1. Je zřejmé, že geologickou formaci, ve které bude úložiště situováno, je nutno považovat prakticky za invariantní, zatímco formu RAO a technické řešení ukládacího systému lze v rámci jedné lokality měnit v mezích daných technologickou realizovatelností a hospodárností
systému. Nevyhoví-li systém kritériím obecné přijatelnosti, je nutné vybrat jinou
geologickou formaci. Na tomto místě je třeba podotknout, že při současných technologických možnostech zpracování RAO a budování úložišE se dostává do popředí především ekonomická stránka procesu trvalého ukládání RAO, jinými slovy, odhlédneme-li
od investičních a provozních nákladů, lze vybudovat bezpečné úložiště RAO prakticky
v libovolné geologické formaci.
Při volbě ukládacího systému lze postupovat v zásadě dvěma způsoby:
1/ Vyjít z regionálního hodnocení geologických poměrů spádové oblasti vzniku RAO,
zpravidla to bývá celé státní uzemí, vybrat vhodnou geologickou formaci, nebo
i konkrétní strukturu, a na základě znalosti množství, charakteru a forem výsledného produktu zpracování RAO zvolit odpovídající technické řešení pro centrální
nebo regionální úložiště.
Tato praxe je ve svět* běžná a odpovídá tendenci preference bezpečnostních kritérií před

ekonomickými. Praktické aplikace se však týkají většinou pouze vysoce

aktivních dlouhodobých RAO.
2/ Zhodnotit geologické poměry v místech produkce rozhodujících objemů RAO, tj. na
lokalitách JE a pokusit se vyhledat geologické formace a struktury vhodné pro
ukládání RAO. Na základě znalostí o objemu a charakteru RAO, potom provést alternativní technické řešení úložiště s tím, že konečná forma upravených RAO se do
značné míry přizpůsobí zvolenému systému ukládání. Tento způsob není použitelný
obecně, jelikož výběr lokalit JE se neřídí stejnými kritérii, jako výběr míst
pro trvalé ukládání RAO.
S tímto způsobem vsak bude spojena snaha o komplexní řešení trvalého ukládání RAO,
t j . o ukládání pokud možno všech RAO vzniklých při provozu JE. Zvolený způsob
ukládání bude tedy poplatný nejnebezpečnějším RAO, pro ostatní druhy bude úložiště více nebo méně předimenzované, což je nevýhoda hospodářského rá2u. Na druhé
straně odpadá transport RAO na regionální nebo centrální úložiště a případně
i některé operace při zpracování RAO.
Principiálně jsou samozřejmě možné různé kombinace obou těchto základních způsobů,
3. PŘEHLED GEOLOGICKÝCH FORHACf VYUŽITELNÝCH PRO BUDOVANÍ ÍJLOZlSŤ RAO
Kritéria hodnocení a výběru geologických formací pro budování uložišt RAO jsou
zpracována v technických doporučeních MAAE, viz např. /!/, /9/ a jsou prakticky
shodná pro úložiště povrchového typu i pro úložiště ve středních a velkých hloubkách.
Geologická, hydrogeologická a sociálně demografická kritéria jsou přitom preferována
před ekonomickými.
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3.1 Geologické formace využitelné pro úložiště povrchového typu
Úložiště povrchového typu je nožné budovat prakticky ve všech typech geologických formací s výjimkou kvartérních organodetritických sedimentu, hornin silně stlačitelných nebo jinak objemově nestálých, hornin zvodněných, míst ohrožených nebo postižených svahovými pohyby nebo erozí a inundačních úžení. Spíše z ekonomického hlediska je vhodné se vyhnout pevným skalní* horninám, které jsou obtížně těžitelné
při výkopových prácach a navíc jejich výskyt při povrchu terénu indukuje intenzivnější působení denudacních procesu.
Úložiště povrchového typu se často s výhodou budují v prostoru ochranných pásem
JE. Tato koncepce je schválena i pro trvalé ukládání středně a nízko aktivních RAO
z JE v CSSR. Mají být vybudována dvě regionální úložiště: pro ČSR u JE Dukovany, pro
SSR u JE Mochovce* Úložiště nají mít kapacitu dostatečnou pro celý jaderný program
využívající reaktory typu WER.
Za optimální geologickou formaci pro budování úložišE povrchového typu lze považovat mocné uloženiny spraší a sprašových hlín. S ohledem na geomechanické vlastnosti spraší je možné zde budovat nejen jímky a příkopy, ale i mělce založené tunely a kaverny různého tvaru. Jistou nevýhodou je prosedavost sprali, tj. náhlá ztráta soudržnosti následkem působení vody /rozpuštění karbonátového "tmelu"/. Vlhkost
spraší v přirozeném uložení zůstává od určité hloubky, asi 2 - 5 m, během roku prakticky konstantní. S ukládáním RAO ve spraších se počítá např, v bulharském jaderném
programu /I/.
Velké plošné rozšíření glacigenních sedimentů pleistocénního stáři v některých
státech je hlavním důvodem pro využití těchto geologických formací k budování uložiší povrchového typu. Jde zpravidla o písčité glacifluviální a glacilakustrinní sedimenty, které se ukládaly na velmi členitém podkladu v předpolí kontinentálního ledovce. Výhodou je značná mocnost a celkem dobré sorbční a retenční vlastnosti. Na
druhé straně bývají zpravidla zvodněné, poměrně dobře propustné a faciálně dosti
proměnlivé, S budováním úložišt v glacigenních sedimentech jsou zkušenosti např.
z Kanady, kde se počítá s vybudováním dalších podobných úložišč /2/. S využitím
starších fortifikačních staveb situovaných v glacifluviálních sedementech se počítá
v Polsku na lokalitě Miedzyrzecz /12/.
Budování úložišč povrchového typu je zvláště efektivní v aridních a seiniaridních
oblastech, kde je výrazně omezen transport RAO srážkovou vodou.
3,2 Geologické formace využitelné pro úložiště RAO ve středních hloubkách
Jde o úložiště označovaná jako úložiště kavernového typu určená pro středně
a nízko aktivní RAO s co možná nízkým obsahem dlouhodobých radionuklidů. Přesně definovaná hloubková hranice mezi úložišti povrchového a kavernového typu, ani mezi
úložišti kavernového typu a hluboce založenými úložišti neexistuje.
Pro ukládání RAO lze využít přírodních dutin a kaveren geneticky spjatých s horninovými formacemi splRujícími podmínky pro vznik krasových nebo pseudokrasových jevů, jako jsou mocná souvrství čistých vápenců a případně i sádrovců nebo některých
klasických sedimentů. Primární kaverny a dutiny syngenetické s okolní horninou se
vyskytují u některých láv, především silně proplyněných a současně viskózních, jako
jsou lávy kyselých hornin, ryolitů, ryodacitů, dacitů ap. Krasové jevy i dutiny
v lávových proudech jsou vázány na připovrchovou zónu. Krasové terény jsou
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obvykle kolektory rychlého oběhu soustředěných proudů podzemní vody, přitom koroze
karbonátů infiltrovanými vodami stále pokračuje a bude pokračovat i do budoucna.
Krasové jevy i dutiny v lávách jsou ve větžině zemí chráněny jako přírodní výtvory
a pro ukládání RAO se nevyužívají. Také v podmínkách naší republiky nepřipadá využívání přírodních dutin a kaveren pro budování úložišč RAO v úvahu.
Využívání stávajících podzemních prostorů budovaných původně k jiným účelům
pro ukládání RAO se týká především opuštěných dolů, starých fortifikací, některých
dopravních a případně i jiných staveb.
Z dolů patří k nejlépe využitelný* opuštěné solné a případně i sádrovcové hlubinné doly. Jde o horniny, které díky své plasticitě vzrůstající s litostatickým
napětím tj. s hloubkou, mají vynikající izolační schopnost. Následkem plastického
přetváření zůstávají dlouhodobě stabilní i velké výruby o objemu kolem 100 000 m 3
a to bez výztuže nebo jen s lehký* typem ochranné výztuže. Dojde-li však k závalům
vytěžených prostor, což je zpravidla doprovázeno proniknutím podzemní vody do výrubů a někdy i zatopení důlního díla, je další využívání příslušné části dolů, nebo
i celého dolu pro ukládání RAO zpravidla vyloučeno. S využitím opuštěných solných
dolů se počítá např. v NSR, kde je jako úložiště RAO upravován důl Asie. V podmínkách
ČSSR nepřipadá tento způsob v úvahu, naboE důlní prostory jediného solného dolu
v Solivaru u Prešova jsou zatopeny a těží se solanka.
Po těžbě syngenetických magmatogenních ložisek zpravidla zůstávají stabilní výruby různého tvaru. Jejich využitelnost pro budování uložišt závisí především na sekundárním postižení horninového masivu tektonickými pochody. V oblastach starých stabilních štítů, kde je tektonické postižení slabé, jsou některé doly využitelné i pro
ukládání vysoce aktivních RAO, např. opuštěný železnorudný důl Stripa ve švédsku.
Dále jsou využitelné důlní prostory ve stratiformních syngenetických ložiscích
různého stáří v sedimentárních i krystalických komplexech s výjimkou ložisek dobývaných na zával, jako je např. uhlí. Příkladem využití opouštěného železnorudného dolu
v sedimentární formaci jurského stáří je důl Konrád v NSR, kde se počítá, že po určitou dobu bude probíhat těžba a ukládání RAO současně, samozřejmě v různých částech
dolového pole.
Epigenetická ložiska, tj. ložiska hydrotermální, pneumatolytická nebo metasomatická, žilná nebo ve tvaru pňů, ekranového zrudněni nebo impregnační jsou zpravidla
vázána na disjunktivní tektonické struktury a doprovázena zónami alterace okolní horniny. Hornina zde ztrácí pevr.ost, pukliny bývají místy zvýšených přítoků podzemní vody. Z důlních prostor jsou zde využitelné pouze definitivně vyztužené a dodatečně
utěsněné proti pronikání podzemní vody, nepoddolované partie nejspodnějších důlních
pater.
Ložiska vázaná na zvodněné kolektory, at už jsou syngenetická nebo epigenetická,
těžená hlubinným způsobem, nejsou pro budování úložišE RAO využitelná. Příkladem může být uranové ložisko Hamr u České Lípy v cenomanských pískovcích;
Opuštěné fortifikační stavby bývají situovány zpravidla mělko pod povrchem terénu a bývají též dosti dobře trvale odvodněny gravitačním způsobem. Geologické prostředí, ve kterém byly fortifikační stavby vybudovány, je obdobné, jako u úložišE
povrchového typu. Pro budování úložišť RAO jsou však prakticky využitelné pouze fortifikace z tohoto století. Způsob ukládání i charakter RAO zde budou obdobné, jako
u úložišfc povrchového typu.
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O opuštěných dopravních staveb a různých podzemních hal, komor a chodeb, které
sloužily vitiinou jako výrobní nebo skladovací prostory velmi záleží na stavu jejich
ostění, na způsobu odvodnění, hloubce pod terénem i na stupni navětrání okolní horniny. Dalším lliiltuJÍCÍM faktorem, stejně jako u ostatních opuštěných prostor, je
jejich objem. Tyto stavby bývají situovány bua v pevných, dlouhodobě stabilních horninách nebo jsou vybaveny mohutnou definitivní výztuží. V ČSSR se zatím neuvažuje
o využívání prostor tohoto typu pro ukládání RAO z JE. Stávající úložiště RAO původem z výzkumných a vývojových pracovišE, zdravotnictví, průmyslového využití radionuklidů ap. bylo vybudováno v opuštěném vápencovém dole Richard u Litoměřic, který
byl x* druhé světové války přebudován na leteckou továrnu, liložiště je situováno
ve vápnitých svrchnokřídových sedimentech nad hladinou podzemní vody a vysoko nad
úrovní erozní základny.
Úložiště RAO v kavernách budovaných specielně pro tyto vlčely jsou bezpochyby
nejbezpečnější variantou kavernového ukládání. Přitom nemusí jít vždy o variantu
nejnákladnější.
Pro umístění ukládacích prostor se zpravidla volí buď pevné skalní horniny,
o kterých se předpokládá, že budou dostatečně stabilní a tínosné, aby nebylo třeba
budovat rozsáhle!jí podpůrnou výztuž nebo naopak horniny plastické, které mají spolupůsobit s poddajnou výztuží a postupně zcela vyplnit volné prostory v úložišti
* tak vyloučit styk uložených RAO s podzemní vodou /13/« Postupné zavalení stropu
ukládacích prostorů je však většinou provázeno poklesy terénu. Přístup do úložiště
se volí podle terénní konfigurace a hloubky ukládací zóny bud štolou, tlklonnou jámou nebo jámou svislou, případně vhodnou kombinací těchto způsobů.
Vhodnou geologickou formací pro tento typu úložišE jsou především velká, tektonicky a mechanicky homogenní, resp. kvasihomogenní granitoidní tělesa. Nejstabilnější jsou centrální partie granitoidních kleneb, kde je hornina nejméně postižena primárními diskontinuitami. Za optimální lze považovat místa, kde je klenba kryta nepříliš mocnou polohou málo propustných krystalických břidlic.
Použitelná jsou i jiná magmatogenní tělesa, metamorfity i sedimenty, pokud nejsou příliš tektonicky postižena a přijatelně homogenní partie mají dostatečné rozměry. Z magmatitů jsou to čedičové hornin.,, především platóbazalty starých štítů a mocná souvrství tufů a tufitů, z metamorfováných hornin budou preferovány relativně homogenní ortoruly budující dosti rozsáhlá tělesa, mocné polohy amfibolitů a případně
i granulitové masivy. Z parametamorfitů, většinou s výraznou foliací, to budou hlavně pararuly a případně i svory; u fylitů lze při větších hloubkách pod terénem počítat s uplatněním jejich plasticity. Ze sedimentárních hornin jsou nejvhodnější plastické jíly a kamenná sůl ač už ve formě vrstev nebo diapyrů, použitelné jsou i kompaktní droby, nezkrasovělé

vápence, prachovce nebo břidlice. U kamenné soli se dopo-

ručuje využít dosud netěžených a tedy neporušených ložisek /13/.
Naproti tomu nevhodné jsou nezpevněné sedimenty, propustné a zvodněné pískovce,
nehomogenní a silně porézní tufy /aglomeráty/, alterované" horniny starých bazických
masivů, zkrasovělé vápence nebo sádrovce ap.
V některých případech je velmi výhodné vyhloubit ukládací komory s použitím
starších důlních úVodních a otvírkových prací, tj. situovat úložiště v intaktních
horninách v sousedství vytěženého ložiska nerostné suroviny. Tento postup je vhodný
u epigenetických ložisek žilného typu. Výhodou této koncepce jsou hotová nebo z větší části hotová přístupová díla a dobrá znalost geologických poměrů. Nevýhodou je
nutnost transportu upravených RAO do úložiště, nebot JE nelze situovat na poddolova-
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ném území, resp. lokality JE a využitelných důlních revírů se neshodují. Principielně není třeba vylučovat současnou těžbu a budování úložiště a dokonce ani současná
ukládání RAO, což je výhodné z hlediska návaznosti prací. Podmínkou využitelnosti
důlního revíru je časové překrytí mezi ukončením těžby a zahájením výlomů pro úložiště RAO. Pokud by v meziobdobí došlo k demontáži technického vybavení dolu a následného zatopení důlních prostor, je znovuobnovení důlního provozu natolik nákladné, že o této alternativě nemá smysl uvažovat.
V ČSSR je zvažována možnost ražby úložiště RAO kavernového typu v žulách, resp.
granodioritech středočeského plutonu v hloubkách 550 až 900 m s využitím šachet
a překopů v revíru vytěženého a opuštěného uranového ložiska Příbram. Jde o velmi
rozsáhlé ložisko táhnoucí se v pruhu o délce asi 25 km od Milína k Dobříši. Pro budování podzemních kaveren různého určení zde bylo vytypováno a předběžně zhodnoceno
několik lokalit jak v granitoidech, tak i v sedimentech svrchního proterozoika a kambria. V současné době zde probíhá ražba experimentální kaverny pro skladování stlačeného zemního plynu v rámci výzkumného úkolu Plynoprojektu Praha.
3.3 Geologické formace využitelné pro budování úložišť hlubinného typu
Jde o ukládání vysoce aktivních dlouhodobých RAO v úložištích budovaných spe• cielně pro tento víčel. Přitom se požaduje, aby doba, po kterou si úložiště musí
uchovat svoji izolační schopnost byla v řádu 1 0 5 až 1 0 6 let. Možnosti budování úložišť vysoce aktivních RAO jsou intenzívni studovány již alespoK 20 let /!/.
Mezi nejvhodnější geologické formace pro umístění takových úložišE patří především vrstevní • diapyrové struktury tvořené kamennou solí s doprovodnými evapority,
dále granitoidní masivy, mocné polohy plastických aleuropelitů, stratiformní bazalty
a vulkanické tufy i monotónní série metamorfitů, což jsou formace obdobné, jako
u úložišť kavernového typu.
Oproti úložištím kavernového typu se klade větší důraz na tektonické postižení
masivu, seizmicitu a předpokládanou dlouhodobou stabilitu formace.
U konsolidovaných pánevních struktur na platformách se zvažují možnosti ukládání vysoce aktivních RAO do kaveren vyloužených pomocí vrtů v mocných vrstevních
strukturách kamenné soli. Např. v oblasti Gdaňsku se počítá s ukládáním vysoce aktivních RAO prostřednictvím vrtů do solné vrstvy v hloubce asi 900 m /12/. Po zaplnění
kontejnery bude vyloužená komora tamponována tlakovou cementací. Tento způsob ukládání RAO je ve srovnání s ukládáním v hornicky hloubených úložištích velmi levný
a tudíž nadějný.
V některých terénech, především v krystaliniku, je možné kombinovat úložiště
kavernového a hlubinného typu v rámci jediné lokality. Kavernové úložiště pak tvoří
svrchní patro, hlubinné úložiště spodní patro kombinovaného systému /5/.
3.4 Geologické formace využitelné pro injektáže samotuhnoucich směsí do trhlin
připravených hydraulickým štěpením
Tento způsob konečného ukládání se hodí především pro středně aktivní kapalné RAO
bez příměsi pevných částic větších, než 1 mm, je tedy optimální pro radioaktivní koncentrát z odparky. Ve srovnání s ostatními technologiemi ukládání RAO jde o metodu velmi levnou, která však vyžaduje speciální zařízení.
Základním požadavkem na geologickou formaci je, aby minimální složka tenzoru
napětí v horninovém masivu byla zhruba vertikální, vhodné je, aby v tomto směru měla
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hornina minimální pevnost v tahu, tedy aby hydraulickým štěpením vznikaly horizontální nebo subhorizontální trhliny. Tento požadavek j« nutné striktně dodržet, pokud
ukládací prostor je relatívni mělko pod terénem, řádově první stovky metrů.
Jako optimální se pro tuto technologii jeví mocné komplexy zpevněných aleuropelitů /břidlic/ s nízkou plasticitou, kryté mladiími plastickými sedimenty, neboř
dochází k postupnému vyklenování terénu a vzniku deformací v nadloží ukládací zó*ny.
Plocha postižená těmito deformacemi má poloměr řádově prvních stovek metru, absolutní hodnota zdvihu zůstává v řádu jednotek cm. Za optimální hloubku uklidací zóny se
považuje asi 150 - 300 m. Potřebné injekční tlaky se pohybují v řádu prvních desítek
MPa.
Tato technologie je od r. 1959 Úspěšně provozována v Oak Ridge National Laboratory v Tennessee v USA. V trhlinách paralelních s vrstevnatostí komplexu břidlic bylo deponováno celkem asi 8800 m cementovaných RAO o úhrnné aktivitě asi 2,4 . 10
Bq /6/.
V principu je možné využívat 1 přibližně vertikálních trhlin v horninových komplexech ve větších hloubkách. Zde v podmínkách obecni trojosého, resp. dvojosého napětí, má horizontální složka tenzoru napětí hodnotu zhruba třetiny složky vertikální,
což plyne z teoretických úvah pro homogenní a izotropní poloprostor charakterizovaný hodnotou Poissonova Čísla 0,25, Relativní velikost horizontální složky je přímo
úměrná Poissonovu Číslu. V přírodních poměrech je vlak možné setkat se poměrně často
se zó*nami anomálních napětíi nejspíše jde o reziduálni napětí po tektonických deformačních aktech. V takových případech je nejprve nutné orientačně stanovit velikosti
a směry hlavních napětí, např, metodou hydraulického štěpení, blíže viz /3/.
Z hlubších geologických struktur by takto bylo možné využívat především podloží
mladých platforem budované většinou komplexy metamorforovaných a vyvřelých hornin
a snad i některá tělesa výlevných hornin uzavřená mezi vrstvami sedimentů mladých,
tj. neoidních pánví. Zřejmou nevýhodou geologických formací spjatých s neoidním vulkanismem, at už mladých pánví nebo starších zlomových struktur, je přetrvávající
postvulkanická činnost projevující se hlavně výstupem plynů s převahou C0 2 po zlomech hlubokého dosahu. Geohydrodynamické systémy proplyněných a často termálních
vod zakládají přírodní léčivé zdroje, což vylučuje současné využívání těchto struktur pro ukládání RAO především z právního hlediska. Proplyněné vody jsou navíc agresivní jak na okolní horniny, tak i na betony. Pro samotuhnoucí směsi kapalných RAO
by pak bylo nutné namísto cementů volit jiná, dlouhodobě stabilní solidifikační média.
Další nadějnou geologickou formaci jsou granitoidní masivy kryté komplexem metamorfitů s odlišnými geomechanickými vlastnostmi.
0 možnostech ukládání RAO v hydraulicky rozštěpených horninách hlubších struktur není nic bližšího známo. Je však možné využít alespoň z části výsledků prací
provedených v posledních letech v rámci projektů na využívání tzv. tepla suchých hornin. V těchto projektech se uvažuje s vybudováním tepelných výměníků geotermální energie na trhlinách získaných hydraulickým štěpením hornin v hloubkách několika tisíc
metrů.
3.5 Geologické formace využitelné pro injektováni kapalných RAO do propustných hornin
Tato metoda, která je zatím ve stadiu výzkumu, pravděpodobně nedojde většího
rozšíření, neboť tlaková injektáž kapalných RAO do některé z uzavřených kolektorových struktur nevede k trvalé immobilizaci uložených RAO. Použitelnost metody je ome-
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zena na středně a nízko aktivní krátkodobé RAO, u nízko aktivních dlouhodobých RAO
je použití problematické.
Základním požadavkem na geologickou strukturu pro využití této technologie, je
uzavřenost a relativně dobré kolektorské vlastnosti. Na typu propustnosti přiton
celkem nezáleží. Velikost póru resp. kířka puklin však určují maximální velikost
pevných částic suspendovaných v kapalných RAO. Z toho vyplývá požadavek na přibližnou uniformitu velikosti pórů v celém ukládacím prostoru.
Vhodnými geologickými strukturami jsou různé typy přírodních pastí indikovaných
výskyty přírodních uhlovodíků nebo struktury jim podobné. Využitelná jsou především
taková vytěžená ložiska ropy nebo zemního plynu, která se z nějakého důvodu nehodí
pro jiný způsob využití, např. jako podzemní zásobníky plynu nebo tepelné energie,
a u kterých je vyloučena nebo alespoň omezena na přijatelnou míru, migrace uložených RAO procesy filtrace a difuse do podloží a do boků struktury,
Z ekonomického hlediska existuje /pohyblivá/ hloubková hranice ukládacích prostorů, neboř v současné době se přírodní uhlovodíky stále častěji těží z hloubek několika tisíc metrů a využití těžebních sond pro vtláčení RAO do vytěženého ložiska
bude spíše výjimkou, než pravidlem.
Vhodných geologických struktur existuje celá řada, především v mladých pánvích
s dobrou izolační schopností aleuropclitických vrstev diageneticky ještě nezpevněných. Směrem do geologické minulosti zásob přírodních uhlovodíků ubývá, stejně jako
plasticity a pórovitosti sedimentů. Antiklinální struktury, které byly zkoumány
z hlediska možností budování podzemních zásobníků plynu v paleozoických horninách
ve středních Cechách, jsou s ohledem na nízkou propustnost a pórovistost hornin
vhodné pouze podmínečně nebo jsou nevhodné /4/.
4. KONCEPCE A MOŽNOSTI TRVALĚHO UKLA*DÄNÍ RAO V ČSSR
4.1 Současné trendy finální depozice RAO v ČSSR
V CSSR je rozpracována a schválena koncepce dvou regionálních úložišť povrchového typu situovaných v ochranných pásmech JE Dukovany a JE Mochovce. Obě úložiště
jsou určena pro středně a nízko aktivní RAO v solidifikované formě. Vyhořelé jaderné palivo bude skladováno ve vodních bazénech na jednotlivých JE a posléze transportováno do SSSR k přepracování.
Provoz naší první JE Al však prokázal, že vzniku vysoce aktivních RAO s obsahem
dlouhodobých radionuklidů lze sotva zabránit. Ukládání RAO takového druhu v úložištích povrchového typu však není možné, což je jeden z důvodů, proč jsou v posledních
letech zvažovány možnosti vybudování regionálních nebo lokálních uložišč kavernového typu.
Reálná možnost vybudovat v ČSSR úložiště RAO kavernového typu vznikla v r. 1984
po předložení výsledků státního tfkolu P 10-125-404 "Výzkum kavernových zásobníků
plynu", jehož řešitelem je Plynoprojekt Praha. K dispozici jsou i dílčí výsledky
resortního tikolu ČGlJ U/R - 52 - 347 - 15 "Výzkum možností podzemního skladování
v Čechách". Existují dodavatelé projektové i stavební části kavernového úložiště.
Za této situace existují dvě základní alternativy:
1/ alternativa regionálního úložiště, případně dvou takových úložišt ve vhodné geologické formaci bučí
- mimo lokality jaderných elektráren
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- v ochranné* pásmu té n«bo tich JE, kt«ré mají pro vybudování kavernového úložiit* vhodné podmínky
2/ alternativa lokálních ú'ožišE budovaných pro každou JE zvlášt určených pokud možno pro všechny druhy RAO* které budou vznikat jak během provozu JE, tak i po jejím uvedeni do klidu.
Mezi oběma alternativami existuje řada variant, přitom limitujícím faktorem
ekonomiky ukládání je zejména dolní mez kapacity úložiště.
Důležitá je otázka technologické návaznosti mezi dpravou RAO a procesem ukládání. V touto smyslu je výhodné využít možností ukládání samotuhnoucích směsí v tekutém stavu s vyloučením dávkování směsí do ocelových barelů a manipulací s nimi.
Možnost realizace různých ukládacich systému RAO na jednotlivých lokalitách JE
v CSSK jsou však různé, nebot jejich výběr je limitován geologickými poměry.
4.2 Strunné zhodnocení možností budování uložlšt RAO na jednotlivých lokalitách
JI v CSSR
4.2*1

Jaslovské Bohunice

Lokalita je nachází přibližně v osní části dílčí trnavské ďeprese, která se
při sz. okraji neogenní poddunajské pánve vkliKuje mezi jaderná ponořit Malé Karpaty
na z. a Považský inovec n» v. Proti jaderným pohořím je trnavská deprese omezena
tektonicky, hraniční zlomy ssv. - jjz, směru pokračují dále do pánve a jejího předtř«tihorního podloží.
Dílčí deprese při s. okraji pánve byly založeny poměrně pozdě, až v tortonu.
Jsou orientovány téměř kolmo k ose hlavního sedimentačního prostoru a mořské písky,
sliny a vápence patřící svrchnímu tortonu zde, ve srovnáni s ostatními sedimentačními prostory, dosahují největiích mocností, až 2 500 m» Klastlka sarmatu, místy se
sliny a vápenci nasedají na torton transgresivně a diskordantně, stejně jako vápnitojílovité sedimenty panonu s písky v nadloží transgredují na sarmat, tlořská sedimentace se relativně často střídala se sladkovodní a brakickou, místy se uložily
sloje lignitického uhlí panónskeho stáří. Pontské sladkovodní písky a jíly jsou nejmladšími pánevními sedimenty, neboE levant je vyvinut ve facii fluviálních a lakustrlnních uloženin pouze v nejmobilnějiích částech pánve.
Kvartérní uloženiny jsou zastoupeny návějemi plelstocenních sprali a terasovými
uloženlnami Váhu. Silně zvodněné a dobře propustné štěrky iídolní terasy dosahují mocnosti okolo 15 m.
Fředtortonský podklad je tvořen z části terciárními sedimenty. Uloženiny akvitánu lemují sz. okraj Piešťanské deprese, kde vycházejí v podloží tortonu. Paleogennl sedimenty se vyskytují hlavně v jv. části pánve. V sousedství jaderných pohoří
je pánevní podklad budován obalovým mezozoikem převážně v karbonátové facii, karbonáty jsou často zkrasovělé. Směrem do centra pánve mezozoikum vykliííuje. Pod mezozoickými sedimenty se nacházejí horniny krystalinika. Mocnost tortonské a mladší
pánevní výplně v osní části trnavské deprese dosahuje asi 3 000 m, v prostoru JE
je to poněkud méně, asi 2 000 - 2 500 m.
Možnosti budováni úložiší RAO jsou zde omezeny na;
- Úložiště povrchového typu situované ve spraších a sprašových hlinách.
- Vtláčení kapalných RAO do hluboko uložených třetihorních propustných uzavřených
struktur /sarmat/) tuto možnost je nutno ověřit průzkumnými pracemi a zejména
prokázat uzavřenost příslušné struktury /čočkovitého tělesa písků/.
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Budování úložiště kavernového typu v plastických jílech je vzhledem ke zvodnělému nadloží problematické, zatím co krystalinikum v podloží druhohorních uloženin
je příliš hluboko.
Oblast podunajské pánve navíc není dosud tektonicky klidná a stále klesá. Vážská
zlomová linie je seizmicky aktivní.
4.2,2

Mochovce

Lokalita se nachází při sv. okraji podunajské pánve na s. svahu levické hráati,
který spadá do komjatické deprese. Kra, na které je JE situována je z větší Části
omezena zlomy sv. - jz. směru /levické zlomy na jv., šuranské zlomy na sz./, hronskými zlomy na v. a pohřbeným zlomovým pásmem - hrástí sudetského směru /sz. - jv./
na jz. Šuranské zlomy se přibližně na spojnici Levice - Vráble stáčejí do směru ssv.
- jjz. Nejstarií horniny, které zde vycházejí na povrch,patří tortonu až sarmatu
a jsou vyvinuty jednak ve facii sedimentární, jako klastika mořského a sladkovodního
původu doprovázená karbonáty, jednak ve facii vulkanické, jako andezity a jejich tufy. Sedimentace pokračovala v pliocénu po hiátu sliny a mocným komplexem písků. Mořská sedimentace během svrchního panonu přešla ve sladkovodní, uložilo se uhelné souvrství, které je místy zastupované zelenými a šedými jíly. z jz. části kry jsou též
známy uloženiny pontu ve facii sladkovodních jemnozrnných písků s vložkami jílu
a štěrků.
Xvartérni sedimenty jsou zastoupeny převážně hlínami, sprašemi a říčními uloženinami.
Podloží pánve je při okrajích tvořeno obalovým mezozoikem, často se zkrasovělými triasovými karbonáty, které tvoří prostředí oběhu termálních proplynčných vod
/např. Oudince/. Směrem do centra pánve mezozoikum vykliňuje a pánevní podloží je
tvořeno starým krystalinikem. Strukturním vrtem bylo krystalinikum zastiženo u šuran
v hloubce 2 7OO m.
Možnosti budování iíiožiš€ RAO jsou, obdobně jako v Jaslovských Bohunicích omezeny na:
- Úložiště povrchového typu situované v kvartérních hlinitých sedimentech, které tvoří polohu mocnou řádově jednotky metru na podložní neogenní vulkanosedimentární
sekvenci. Petrograficky jde o jílovitoprachovité horniny doprovázené místy písčitými až štěrkovitými sedimenty. V hlubším podloží /20 - 30 m/ jsou výlevné horniny
zastoupené různými typy andezitu a pyroklastik. Tyto horniny mají dobré sorbční
a retenční vlastnosti, vyhovují i z hlediska těžitelsnosti. Komplikací je recentní
poklesávání podunajské pánve doprovázené zvýSenou seizmicitou, navíc přes prostor
vybraný pro regionální úložiště RAO, prochází zlom, na kterém během kvartéru došlo k pohybům.
- Možnosti vtlačování kapalných RAO do hluboce uložených propustných a izolovaných
struktur /panon/ jsou zde ještě poněkud menší, než v Jaslovských Bohunicích, pro
detailní kernou stavbu oblasti, přičemž na mnohých zlomech jsou dokumentovány
kvartem í pohyby.
- Pro vybudování kavernového úložiště připadá v rfvahu dostatečně mocné a relativně
homogenní andezitové těleso /příkrov nebo proud/ v optimálním případě s jílovitými
polohami v blízkém nadloží a podloží, tedy izolované od pánvevních zvodněných systému.
Využití mezozoických karbonátu nepřipadá v uVahu, zatímco podložní krystalinikum je
příliš hluboko.
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4.2.3 Dukovany
Lokalita M nachází v j. části náměšEsko-krumlovského granulitového masivu poblíž jeho hranie* s rokytenským tělesem gfohlské ortoruly. Moldanubikum moravské
větve j* sám budováno hadci, amfibolity, granulity a gfohlskými ortorulamii řada
Je uspořádána podlá relativního stáří od najstarších hornin k najmladším. Podřízené
vložky jsou tvořeny krystalickými vápenci, erlany, skarny a kvarcitickými horninami,
z Silných hornin jsou přítomny pegmatity.
Holdanublkum je nejstarší stavební jednotkou Ceskáho masivu, jde o konsolidovaný blok postižený několika deformačními akty a polymetamorřízou, který během geologického vývoje pomalu stoupal, takže v současném erozním řezu vycházejí horniny typické pro spodnejší partie zemské kůry, resp. pro vysoký stupeí! metamorfózy.
Podloží moldanubika není známo, předpokládá se, že mocnost metamorfitů moldanubického krystalinika dosahuje několika km.
Na denudovaném krystaliniku se uchovaly zbytky mořských svrchnohelvetských uloženin, převážně v písčité facii, tzv. rzehakiové vrstvy v mocnostech nepřesahujících
3O m. Kvartér je zastoupen terasovými štěrkopísky, sprašemi, sprašovými hlinami
a svahovými uloženinami. Krystalinikum je hluboce zvětralé s mocnými polohami eluvií
na zbytcích parovinného reliéfu.
Zlomové struktury jsou v monotónních horninách krystalinika špatně zřetelné,
a proto je pravděpodobné, že jsou ve skutečnosti hojnější, než se dosud předpokládalo.
Možnosti budování úložlšt RAO jsou velmi dobré;
- Úložiště povrchového typu lze situovat v hlinitopísčitých horninách na terénní elevaci s hluboko zakleslou hladinou podzemní vody nebo v jílovitoprachovitých uloženinách v terénních depresích, které mohou být místy zamáčeny. Jde o kvartérní horniny, místy je v podloží vyvinut terciér. Petrograficky se jedná o hlíny, písky
a štěrkopísky a rozsáhlé, ale nepříliš mocné návěje pleistocénních spraší rozvláčených svahovými pohyby. Mocnost kvartérních uložanin je v řádu metru. Horniny pokryvných iltvarfl mají většinou dobré sorbční a retenční vlastnosti. Oblast je seizmicky
klidná, přenášejí se sem pouze Účinky zemětřesení ze vzdálenějšího sousedství /v.
Alpy, linie styku s Karpatskou soustavou/. Lokalita je vhodně vybraná pro povrchové úložiště regionálního charakteru.
- Úložiště kavernového typu různého uspořádání, od jednoduché jámy o potřebné kubatuře přes úložiště komorového typu po kombinované úložiště vybudované ve více hloubkových úrovních s tím, že hluboká část bud* určena pro vysoce aktivní a svrchnější
část pro středně a nízko aktivní RAO, je možné situovat v hloubce řádově prvních
stovek m v pevných horninách krystalinika pod úrovní připovrchového otevření puklin. Úložiště kavernového typu nebo kombinace s hlubinným úložištěm může mít eventuálně i regionální určení. Vybudování takového úložiště musí nutně předcházet
podrobný průzkum, neboť nejhlubší vrtné práce v prostoru JE dosáhly asi do hloubky
50 m, v blízkém okolí přibližně do 100 m a v širším okolí něco málo přes 200 m /ložisko skarnů u Rouchovan/,
- V rámci průzkumných prací je dčelné dokumentovat orientaci trhlin vzniklých pokusně hydraulickým štěpením a vyhodnotit možnosti ukládání *amotuhnoucích směsí v těchto trhlinách v závislosti na hloubce.
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4.2.4

Temelín
Lokalita je situována na komplexu injikovaných pararul až migmanitú monotónní

série české části mcldanubika při severním okraji budějovické pánve. Na sz. sousedí
horniny monotónní sírie s podolským komplexem migmatitů až ortorul, které obklopují
mehelnický masivek budovaný melanokratními horninami příbuznými táborskému syenitu.
Mocnost metamorfiti je zde daleko menší, než v prostoru JEDU, žilné granitoidy byly
zastiženy vrtným průzkumem těsně při povrchu, v hloubkách do 50 m. Mocnější tělesa
žilných žul pronikají prstovitě do pararulového komplexu. V j. části zájmového prostoru leží na krystaliniku nepříliš mocné zelené prachovité jíly, geneticky spjaté
nejspíš se sedimentací svrchní křídy a neogénu v sousední budějovické pánvi.
Refoliace pararul upadá sz. směrem, tektonické poruchy místního významu mají s.-j.
směr a dále směry sv.-jz. a sz.-jv. Pararuly jsou dosti hluboko navětralé a zvětralé na hlinitopísčitá eluvia, svahové uloženiny nemají větší mocnost, řádově jednotky
m.
Možnosti budování úložišť RAO jsou zde v podstatě stejné,, jako na lokalitě Dukovany :
- Uložiště povrchového typu situované v místech s co možná největší mocností svahovin a zvětralin, spíše mimo terénní deprese vyplněné jíly, na kterých se zadržují
srážkové vody.
- Uložiště kavernového typu různého uspořádání, případně kombinované s úložištěm
hlubinného typu v komplexu metamorfitů, případně podložních granitoidů.
- Pokud budou ověřeny mocnější polohy granitoidních hornin s odlišnými geomechanickými vlastnostmi než okolní pararuly a migmatity v hloubkách okolo 3OO m, lze uvažovat též o možnosti ukládání samotuhnoucích směsí v-e svislých nebo šikmých trhlinách získaných hydraulickým štěpením žulj v tomto případě by bylo nutné ověřit,
jak se budou přenášet deformace na povrch a dále, zda změny pórového tlaku nepovedou k růstu seizmicity.
Obdobně jako u JEDU, i zde je možné uložiště koncipovat jako regionální. Dosavadní prozkoumanost oblasti je obdobná, jako v případě JEDU, hloubkový dosah vrtných
prací je okolo 50 m.
4.2.5 Uvažovaná JE východní Čechy - lokalita Holice
Lokalita se nachází při jv. okraji české křídové tabule, resp. tzv. české pánve.
Svrchní křída, turon, ve facii spongilitů a šedočerných slínovcú je zde kryta mocnými terasovými uloženinami přítoků Labe. Mocnost křídových sedimentů zde dosahuje řádově desítek až prvních stovek metrů. Podloží tvoří permokarbon a krystalinikum.
Jelikož česká křída patří k nejvýznamnějším vodárensky využívaným geologickým
strukturám, i když zde je vyvinuta pouze ve slínovcové facii a cenomanské pískovce
zde nejsou vyvinuty, bude třeba ukládání RAO věnovat mimořádnou pozornost.
Možnosti budování úložišť RAO:
- Uložiště povrchového typu lze vybudovat na terasových sedimentech, je však nutné zajistit celkovou dlouhodobou izolaci dna ukiádací zóny oproti dobře propustným terasovým štěrkopískům.
- Injektáž samotuhnoucích směsí do hydraulicky štěpených slínovcú, kde se počítá
s horizontálními trhlinami, nebo do podloží křídy, kde se počítá spíše s trhlinami
šikmými nebo svislými. Tyto možnosti je nutné ověřit průzkumnými pracemi, nejlépe
v rámci podrobného průzkumu pro JE.
- Případné úložiště kavernového typu lze situovat v podložním krystaliniku.
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4.2,6

Uvažovaná JE severní Morava - lokalita Blahoutovice
Lokalita se nachází v dlouhodobě mobilní a seizmicky aktivní zóně styku Českého

masivu a Karpatské soustavy, navíc s výskytem rozsáhlého freatického zvodnění v kvartérních sedimentech Odry.
Předkvartérní podloží je zde velmi komplikované. Kvartér nasedá na podmenilitové vrstvy flyše ždánicko-podslezské jednotky přesunuté přes nezpevněné sedimenty
mořského tortonu karpatské čelní hlubiny. Torton je vyvinut ve facii písků, téylů
a šlírů, V podloží tortonu již vycházejí sedimenty moravskoslezského kulmu, především visenu ve flyšoidní facii se rytmickým střídáním drob, prachovou a případně
i slepenců. V podloží kulmu lze předpokládat svrchní a spodní devon převážně v karbonátovém vývoji analogicky blízkému hranickému devonu. Devonské horniny v oblasti
Hranic jsou hluboce zkrasovělé, je zde např. nejhlubší krasová propast v ČSSR, na
krasové dutiny je vázán i oběh termálních vod v Teplicích nad Bečvou.
Kvartérní uloženiny jsou zastoupeny glacifluviálními písky, fluviálními uloženinami, povodňovými a sprašovými hlinami.
Možnosti budování uložišt RAO jsou zde dosti omezené:
- Úložiště povrchového typu je nutné umístit mimo území s vyvinutým freatickým zvodněním, je možné využít mocné uloženiny spraší a sprašových hlin, ovšem mimo území
s nestabilními svahy.
- Úložiště kavernového typu lze situovat v pevných, málo zvodnělých horninách kulmu,
příkrovová troska paleogenního flyše je pro takový účel nevhodná.
- Ukládání kapalných RAO do propustných uzavřených struktur v tortonských sedimentech
je principielně možné za předpokladu vyhledání a ověření vhodné struktury.
- Ukládání RAO ve formě samotuhnoucích směsí je nejspíše možné v horninách kulmu, paleogenní flyš by připadal v úvahu pouze pro krátkodobé RAO. Předpokladem aplikace
metody je posouzení vlivu zdvihů terénu na stabilitu stavby JE a vliv vzrůstu pórových tlaků v horninovém masivu na zvýšení seizmického neklidu.
4.2.7

Uvažovaná JE východní Slovensko - lokalita Žehňa
Lokalita se nachází př sz. okraji Slánského pohoří budovaného zde výhradně růz-

nými typy andezitu a jejich pyroklastik. Vulkanity jsou z větší části přibližně současné s písčitojílovitými a slínitými sedimenty sarmatu a jsou většinou stratiformní.
Menší část vulkanitů je mladší, spodnopliocenní.
tfzemí patří k východoslovenské neogenní vnitrohorské pánvi, lokalita spadá do
dílčí solivarské deprese omezené na z. hronským zlomem proti vnitrokarpatskému paliogénu, na s. kapušanskou hrástí proti mezozoiku bradlového pásma, na j. ji od drienovsko-svinické kry odděluje rankovský zlom, zatímco na v. sousedí s centrální prohlubní pánve krytou neovulkanity. Neogenní sedimentace zde začíná vápnitými jíly až sliny s přechody do jílovitých pískovců burdigalského stáří, místy se vyskytují též polohy štěků a drobné uhelné slojky. Na burdigal mocný 200 - 400 m transgreduje karpat
ve facii jílů a vápnitých jílovců se štěrky, místy s příměsí kyselých pyroklastik,
směrem do nadloží sedimentace přechází do solinosného souvrství zastoupeného šedými
vápnitými jíly, vzácně s vápnitými pískovci s polohami kamenné soli, o mocnosti 20 - 30 m, místy s čočkami sádrovce. Mocnost solinosného vývoje karpatu dosahuje až
6OO m. Sedimentace karpatu končí zelenými jíly. Spodní torton /lanzendorfská série/
ve facii písků až rozpadových jílovců leží na karpatu diskordandně a transgresivně.
Mocnost sp. tortonu dosahuje 300 - 500 m, v prešovské části pánve je však redukována.
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Svrchní torton má na bázi detritické /písčité/ souvrství, výše následují mořské pelity i>e svrchním solinosným obzorem. Šedé písčité a vápnité jíly v nadloží solné polohy mají tufitickou příměs a místy uzavírají uhelné slojky. V sarmatu došlo k výlevům andezitu a uložení pyroklastik doprovázených lignitovými slojkami. Pliocenní
uloženiny s výjimkou vulkanitů, nejsou z oblasti solivarské deprese známy.
Kvartér je zastoupen štěrkopitými náplavy Torysy a jejích přítoků a plošně velmi rozsáhlými návějemi pleistocenních spraší. Východní část pánve je doposud nestabilní a stále klesá.
V pánvi je vyvinuto více typů silně mineralizovaných chlorido-sodných vod. Kvartérní náplavy jsou silně zvočlněné a mají vodohospodářský význam.
Možnosti budování uložišt RAO jsou zde omezené, obdobně jako v případě JE Mochovce:
- Úložiště povrchového typu lze vybudovat na spraších mimo- dosah rozšíření freatických zvodní ddolních náplavů, v místech s co největší mocností kvartérních hlín.
Alternativně je možno uvažovat i s využitím svrchnotortonskych jílů.
- Úložiště kavernového typu lze situovat v mocném souvrství tortonských pelitů s tím,
že by bylo nutné použití podpůrné výztuže přístupových cest i ukládacích komor.
V případě jámového typu úložiště by postačovala definitivní podpůrná výztuž jámy
doplněné případně tenkými podzemními stěnami k oddělení nadložních zvodnělých kolektorů.
- Využití vrstev kamenné soli tortonského stáří pro vybudování kavernového úložiště
je třeba zvážit a rozhodnout až na základě výsledků detailního průzkumu; lze uvažovat i ukládání RAO do vyluhovaných komor prostřednictvím vrtů.
- Ukládání kapalných RAO v propustných uzavřených strukturách je principielně též
možné, např. v detritických sedimentech na bázi spodního tortonu, lanzendorfské
série.
Podle konkrétní situace JE bude vhodné uvážit též možnosti využití hornin karpatu, především solinosné formace, pro ukládání RAO. Tato solná ložiska v miocénu východoslovenské pánve jsou jediná v ČSSR, takže je třeba přednostně počítat s jejich
využíváním. Těžba soli vyluhováním .však velice pravděpodobně povede k porušení nadloží a struktura se tak stane pro ukládání RAO nevyužitelnou.
5. ZÁVĚR
Geologicko-průzhumné práce prováděné před výstavbou JE až na některé výjimky
sledují prakticky výhradně řešení otázek zakládání jednotlivých objektů, stability
základové spáry a stavební konstrukce. Otázky definitivního ukládání RAO v lokalitách
JE jsou řešeny dodatečně /JEDU, JEMO/, nebo nejsou řešeny vůbec /JEBO/. Doposud
u žádné JE nebyly otázky ukládání RAO řešeny komplexně s uvážením více možností.
Zpravidla nejsou podrobněji známy ani geologické a hydrogeologické poměry ve větších
hloubkách než asi 100 m. Zpřesnění znalostí o geologických poměrech v potenciálních
ukládacích prostorách na lokalitách JE by umožnilo zpracování optimálního návrhu definitivního ukládání RAO.
Z tohoto důvodu se jeví účelným provést na lokalitách JE první etapu geologicko
průzkumných prací zaměřených na zhodnocení možností budování úložišť RAO v hlubších
partiích zemské kůry. Průzkumné práce sestávají z komplexního vyhodnocení starších
prací, vyhloubení opěrného vrtu do hloubky několika set metrů a zpracování výsledků
vrtného průzkumu.
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Druhou sférou zájmu by mělo být sledování postupu výzkumných a vývojových prací
v oblasti využití důlních prostor uranového ložiska Příbram pro podzemní skladování
a zhodnocení možností vybudování regionálního úložiště RAO V této nebo podobné oblasti.
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Rámcový vztah mezi optimálním způsobem ukládání a typem RAO

Tabulka 1

K A T E G O R I E

Způsob ukládání
Vysoce aktivní
dlouhodobé
Umístění v hluboce
založených geologických s^rukturách/1-

Středně aktivní
dlouhodobé

Nízko aktivní
dlouhodobé

Pevné immobilizované, balené,
uspořádané tak,
aby byl umožněn odvod tepla

Pevné, immobilizované, balené

B

Jako výše s
více technickými bariérami

Jako výše s více technickými
bariérami

« kavernách/*"

A
B

Nedoporučuje se

Možné, záleží na okolnostech

Unístěr.í v uložišatích povrchového
typu

A

Umístění v dolech

A

B

1

R A O
Středně aktivní
krátkodobé

Nízko aktivní
krátkodobé

Použitelné požadavky na ukládání
jsou zde přísnější než je nutné/

3

Pevné, případně balené/

Nedoporučuj se

Pevné, immobilizované, balené

Nedoporučuje se

Pevné, immobilizované balené

Nedoporučuje se

Možné, immobilizované s více technickými bariérami

Pevné, příp.
immobilizované,
nebo balené
Možné, pevné
immobilizované
nebo balené s více
technickými bariérami

injektáž samotuhnoucích směsí do
trhlin vytvořených
v málo propustných
vrstvách

Nedoporučuje se

Přichází v úvahu s odpovídající
ověřenou technologií pro
určité radionuklidy

Použitelné s přiměřenou technologií

Injektáž tekutin
uo hluboko uložených propustných
formací

Nedoporučuje se

Přichází v dvahu s odpovídající
ověřenou technologií pro
určité radionuklidy

Použitelné s přiměřenou technologií

A. Geologické prostředí přirozeně izolované od tekoucí podzemní vody
L>. Geologické prostřed! s určitým množstvím podzemní vody

(O

/

Úložiště speciálně vybudované pro umístění RAO

ř

Doly nebo kaverny vzniklé buč přírodními procesy, těžbou nerostných surovin, nebo speciálně vyhloubené pro ukládání RAO

/

Těmto způsobům může být dávána přednost v zemích s nevhodnými geologickými podmínkami v malých hloubkách pod povrchem

A
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Návrh technického
řešení úložiště

BEZPEČNOSTNÍ ASPEKTY Pftl UKLADJfaf RADIOAKTIVNÍCH ODPADO
Dlouhý Z.
0"stav j a d e r n é h o výzkumu, Rež
ANOTACE

V USSR byla přijata zásada, Ze všechny odpady vzniklé v Ss. jaderných elektrdv—
ndah budou převedeny do formy pevného a chemicky stálého produktu a uloženy v regionálních úložištích. Jedním z nejrozšířenějších způsobů, jak ukládat tyto tuhé a zpevněné odpady, je jejich umístěni do povrchových úložišť, která jsou tvořena betonovými jímkami, jež se po zaplnění přestřešují panely, opatřují izolační vrstvou a překrývají zeminou. Tento způsob ukládání se ve světě používá již několik desítek let.
Zkušenosti získané ze Sovětského svazu, ale i z některých vyspělých kapitalistických
států jako je USA nebo Francie ukazují, Se jde o levnou a bezpečnou metodu, která
umožňuje izolovat odpady od člověka po celou potřebnou dobu několika staletí.
Zkušenosti s výběrem vhodných lokalit pro čs, regionální úložiště, ořovu i*. ' "•• .
projektů s odbornými zařízeními provozovanými v zahraničí a především otázky dlouhodobé bezpečnosti úloSišt s ohledem na životnost jednotlivých bariér a kvalitu ukládaných produktů jsou předmětem podrobné diskuse,
1. ÚVOD
Pro ukládání nízko a středně aktivních odpadů do země se ve světě používají dvě
metody. První z nich spočívá v odstraňování odpadu do podzemních prostor nebo dutin,
at již přirozených nebo umělých, ťíložiště tohoto typu se v CsSR již provozuje. Je
umístěno ve vápencovém dolu Richard v blízkosti Litoměřic a je dostatečně suché,
dobře větratelné a snadno přístupné. Ukládají se sem poměrně malá množství radioaktivních odpadů z výzkumných laboratoří, nemocnic a dalších pracovišt. Ukládané odpady obsahují nevelká množství radioaktivních látek a spíše velké objemy různého balastního materiálu.
Úložiště tohoto typu se však nehodí pro velká množství odpadů, která vznikají
na jaderných elektrárnách. Pro tento účel přicházejí spíše v úvahu povrchová úložiště, na kterých lze odpady umisťovat do jímek, jež se po zaplnění překrývají betonovými panely a převrstvují zeminou. Tento způsob ukládání se ve světě používá již několik desítek let. Zkušenosti získané ze Sovětského svazu, ale i z některých vyspělých kapitalistických států jako je USA nebo Francie ukazují, že jde o levnou a bezpečnou metodu, která umožňuje izolovat odpady od člověka po celou potřebnou dobu několika století.
Některé kapitalistické země, jako např. Velká Británie, Belgie, Holandsko a další, řeší odstraňování odpadů tím, že je ponořují na dna moří a oceánů. Tato metoda
není pro ČSSR vhodná nejen pro vysoké náklady, ale především proto, že se neslučuje
s našimi představami o tom, že společnost by si měla zachovat kontrolu nad odpady
po celou dobu, po kterou,jsou člověku nebezpečné. Povrchová úložiště projektovaná
u nás tuto podmínku kontroly dostatečně splňují.
2. UKLADANÍ DO POVRCHOVÝCH ÚLOŽIŠŤ
Účinná a bezpečná izolace radioaktivních odpadů závisí na dokonalém provedení
celého úložného systému, který se skládá ze tří komponent:
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a/ z lokality, v níž je úložiště vybudováno/ včetně okolní biosféry, tj, okolního
prostředí zahrnujícího půdu, pokryvné geologické útvary a další složky geologické
struktury v nejbližším okolí úložiště,
b/ z vlastního úložiště, především pak z úložných prostor /příkopů, bazénů a jímek/
a ochranných bariér,
c/ z ukládání odpadů včetně jejich obalů.
Důležité je mít na zřeteli, že celý úložný systém je vždy nutno posuzovat jako
celek, v němž případné nedostatky v jednom ohledu musí být vyváženy přísnějšími požadavky ve směru druhém. Například méně vhodné geologické a hydrogeologické podmínky
na lokalitě musí být kompenzovány dokonalejší izolací úložných prostor, anebo omezením množství resp. měrných aktivit ukládaných odpadů. Podobně jednodušší provedení
úložiště musí být vyváženo požadavky na vysokou kvalitu ukládaných odpadů, a naopak.
Přijatelnost libovolného systému ukládání odpadů závisí tedy na tom, zda charakter lokality, forma odpadů a konstrukční řešní úložiště jsou schopny zabránit nebo omezit pohyb radionuklidů z úložiště do okolní biosféry. Hodnocení této přijatelnosti musí být založeno na bezpečnostních rozborech celého systému, přitom je však
třeba brát v úvahu i ostatní aspekty, jako ekonomická a sociální hlediska, resp.
hlediska ochrany životního prostředí, a to do takové míry, -by výsledná koncepce
byla v souladu se zákonnými předpisy.
2.1

Výběr lokalit
Výběr vhodných míst přo čs, regionální úložiště probíhal několik let a během

této doby bylo posouzeno několik desítek lokalit. Při výběru bylo uplatněno zhruba
20 nejrůznějších kriterií. V úvahu se brala nejen technicko ekonomická hlediska,
jako např. technická realizovatelnost záměru, náklady na rozbor půdy, výkopové a stavební práce, možnosti napojení na silniční nebo železniční síť, ale stejné měřítko
důležitosti se přisuzovalo i bezpečnosti provozu úložiště a ochraně životního prostředí v nejbližším okolí. Proto se při výběru věnovala značná pozornost geologickým,
hydrogeologickým, klimatickým a demografickým podmínkám na posuzovaných lokalitách,
způsobům využívání vody a půdy v dané oblasti a celé řadě dalších faktorů.
Se vzrůstjícím počtem uplatňováni kritérií klesal zákonitě počet vhodných lokalit přicházejících v úvahu. V závěrečné fázi, kdy zůstávalo již pouze několik míst,
byly s ohledem na rozmisťování čs, jaderných elektráren vybrány pro regionální úložiště dvě lokality, které se nalézají v těsné blízkosti stavenišť jaderných elektráren Dukovany a Mochovce /I/.
2.2 Konstrukční řešení

úložišť

Aby se zabránilo jakýmkoliv únikům radioaktivních látek nejen během doby, kdy
je úložiště v provozu /30 - 40 let/, ale nejméně po dobu několika set let, než radioaktivita poklesne na přijatelné hodnoty, zabezpečuje se celý úložný systém několika
ochrannými bariérami. Tyto bariéry jsou koncipovány tak, aby ani v případě porušení
jedné nebo dvou bariér nemohlo dojít k zamoření okolní biosféry a tím k ohrožení
člověka a jeho zdrojů výživy.
Za první bariéru se obvykle považuje samo fixační médium, které omezuje pohyb
radioaktivních látek a zabraňuje, aby se tyto látky samovolně dostaly z fixační matrice. 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 radioaktivních látek
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do okolní zeminy. Čtvrtá bariéra je tvořena vrstvou nepropustného jílu, který odděluje betonové jímky od okolní zeminy a konečně pátou, poslední bariérou jsou samotné
zeminy, které zachycují většinu radionuklidů a tak znemožňují jejich rychlý únik do
okolní biosféry i v tom případě, kdyby vlivem nějaké mimořádné události došlo k porušení všech čtyř předchozích bariér.
ťíložiště radioaktivních odpadů se skládají z překladiště a vlastních Úložných
prostor. Kontejnery obsahující sudy s radioaktivními odpady se překládají pomocí jeřábu na manipulační vozíky a odvážejí se ke kontrole. Po prohlídce a proměření resp.
po případné dezaktivaci se postupují k uložení.
Kontrola případných úniků radioaktivních látek z úložišč je usnadněna tím, že
obě regionální líložiště jsou umístěna přímo na území jaderných elektráren v jejich
ochranných hygienických pásmech. Celý areál úložišč je navíc oplocen a střežen, takže se dovnitř nemohou dostat nepovolané osoby. V úložištích je plánována stálá dozimetrická služba, zajištující nejen běžnou kontrolu, ale i hodnocení radiační situace
na úložištích a v jejich blízkém okolí. Vzhledem k dostatečnému počtu kontrolních
jímek odvádějících srážkovou a popřípadě i podzemní vodu z okolí skladovacích prostor a vzhledem k vhodně umístěným kontrolním vrtům, z nichž se periodicky odebírají
vzorky vody, nehrozí nebezpečí, že by z úložiší. mohly nepozorovaně unikat radioaktivní látky, aniž by byla možnost podniknout proti takovýmto únikům vhodná ochranná
opatření / 2 / .
Na lokalitě Mochovce jsou dložné prostory tvořeny betonovými jímkami 18 m dlouhými, 6 m širokými a 5,4 m hlubokými. Každá z nich je schopna pojmout přibližně
1500 dvousetlitrových sudů s odpady. Sudy se vyjímají z kontejnerů na ocelové plošině a ukládají pomocí jeřábů do jímek. Po naplnění se jímka překryje betonovými panely, provede se utěsnění asfaltovou izolací proti vnikání dešťové vody a navrší se
zemina do výše cca 60 cm.
tíložiště na lokalitě Dukovany je řešeno jako nadzemní objekt, založený na povrchu, který sestává ze železobetonových jímek rozměrů 6 x 18 m, opatřených izolací,
drenáží a zakrytím stropními panely. Celé úložiště se po uzavření zasypává zeminou
ze stran i shora. Předtím ovšem budou stropní panely zakryty nepropustnou folií,
štěrkopískovým násypem hutněným asfaltobetonem, vrstvou zásypu z ornice. Jímky jsou
dimenzovány tak, aby podél nich bylo možno umístit jeřábovou dráhu pro manipulaci
se sudy obsahujícími ukládané odpady, a aby umožnily příjezd lehčího mechanizačního
prostředku při úpravě násypu a izolace.
Vzhledem k tomu, že jediným transportním médiem, které by mohlo usnadnit případný únik radioaktivních látek z úložiště do okolního prostředí, je voda, byla při
konstrukčním řešení úložiště věnována největší pozornost izolaci. Navržené řečení
spočívá především v těchto opatřeních:
a/ tím, že je úložiště založeno na úrovni okolního terénu, nepřipadá v úvahu možnost
zatopení skladovacích prostor podzemní vodou,
b/ proti proniknutí srážkové vody je objekt chráněn svislou i vodorovnou drenáží,
která je svedena do okolních jímek. Drenáž je navíc dvojitá a její provedení umožňuje i kontrolu, zda nedochází k úniku vody z prostorů pod jímkami, což by signalizovalo, že voda se nachází uvnitř jímek;
c/ vlastní skladovací prostory jsou od okolí chráněny izolačními bariérami s dlouhodobou a ověřenou trvanlivostí. Další částí ochranného systému proti vodě je vyspádování jímek a konečně účinné utěsnění stropních panelů, znemožňujících průnik
srážkových vod do objektu.
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2.3 Kvalita ukládaných odpadů
Nedílnou součástí celého úložného systému jsou i ukládané odpady, zejména jejich kvalita, způsob balení a konečného uložení. Aby možnost rozptylu do okolí radioaktivních látek nalézajících se v odpadech byla co nejmenší, upravuií se odpady do
takové formy, která by byla chemicky i mechanicky stálá a měla i další požadované
vlastnosti. Proto bylo stanoveno, aby odpady, které se přijímají k trvalému uložení
na regionálních úložištích splňovaly následující kritéria /3/.
Vedle již zmíněných požadavků na stabilitu formy odpadů i jejich obalů, na odolnost vůči korozi je třeba, aby odpad vyhovoval z hlediska obsahu radionuklidů, přípustné dávky na povrchu obalu a povrchové kontaminace, která musí být minimální.
Důležitou roli dále hrají přítomnost hořlavých, toxických a korozivních látek, možnost tvorby plynů, schopnost mikrobiálního rozkladu, obsah komplexotvorných látek
a volných kapalin. Pouze přísné dodržování kvality ukládaných odpadů je zárukou dlouhodobé stability a bezpečnosti úložiště, které by za žádných okolností nemělo být
zdrojem případného ohrožení člověka a jeho životního prostředí.
Přehled kritérií, na jejichž základě by se měly stanovovat požadavky na kvalitu
odpadů přijímaných na úložiště, je uveden v tabulce 1.
3. BEZPEČNOSTNÍ ROZBORY
Účelem bezpečnostních rozborů úložišt radioaktivních odpadů je doložit oprávněnost přijatého řešení celého systému odstraňování RA odpadů ze životního prostředí
a potvrdit, že uvedenou činností nevznikne nepřijatelná újma na zdraví pracovníků
i obyvatelstva. Základem metodologie bezpečnostních rozborů úložišč povrchového typu jsou bezpečnostní analýzy úložišt vysoce aktivních odpadů v hlubinných geologických formacích s tím, že v našem případě není přikládána taková důležitost geografickým parametrům úložiště, ale spíše radioaktivnímu rozpadu krátkodobějších nuklidů,
které jsou předmětem zájmu v povrchových úložištích.
Základní prvky bezpečnostního hodnocení jsou:
a/ identifikace jevu, který může vést k úniku radionuklidů nebo ovlivňuje rychlost
úniku či transportu v životním prostředí i
b/ odhad pravděpodobníšti výskytu těchto situací a kvantifikací jejich účinků na
systém uložení)
c/ výpočet radiologických důsledků úniku /IDE, KDE, odhad zdravotních efektů/.
Metodika spočívá v použití scénářů pro průběh hodnocených stavů a v postupných
analýzách. Tyto metody se vzájemně prolínají a při jejich řešení se obvykle uplatňuje jak deterministický tak pravděpodobnostní přístup* Komplexní analýza potom vyžaduje značné množství přesných vstupních údajů a kvalitní zpracování zejména z hlediska pravděpodobnosti, zjednodušení nastává při hodnocení konkrétního úložiště a zejnéna způsobu ukládání. Stanovení kritérií umožní nezabývat se cestami, které by vedly k zanedbatelně nízkým expozicícm. Důležitý je rovněž časový faktor, neboť vzhledem ke krátkodobosti uložených radionuklidů nemusí být některé scénáře zpracovávány.
Poruchy, které by se mohly na úložišti vyskytovat, sloužily jako podklad pro jednotlivé scénáře. Tyto byly pro přehlednost rozčleněny do dvou skupin:/I/ scénáře
bez vlivu lidské činnosti a /2/ scénáře iniciované člověkem. Jejich základní popisy
jsou uvedeny v následujícím textu / V .
1A Postupná ztráta integrity všech umělých bariér, rozpad produktu, vnikání podzemní
nebo dešíové vody do úložiště, únik radionuklidů a kontaminace podzemních vod,
migrace vodonosnými formacemi, ingesce kontaminantu obyvatelstvem
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Tabulka 1

Přehled kriterií pro příjem odpadů na úložiště a stupen jejich relevance
z hlediska bezpečnosti během provozního resp. poprovozního stádia
Stupeň relevance

Kritérium

Provozní
stadium
NAO
stabilita formy odpadů
obsah radionuklidů
povrchová dávka

Poprovozní
stádium
SAO

NAO

SAO

XXX

XXX

0

X

XX

XXX

XX

XXX

X
0

povrchová kontaminace

XX

XX

0

XXX
0
0

chemická stabilita

0

0

XX

XX

migrační schopnost
látky hořlavé a pyroforické

0

0

X

XX

XX

XX

XX

XX

tvorba plynných splodin

X

X

0

X

mikrobiální rozklad
explozivní a stl. plyny

0

0

X

X

XX

XX

XX

XX

toxické a korozivní látky

XX

XX

XX

XX

radiační stálost odpadů

0
O

0

0

X

0

X

XX

X

X

X

X

mechanická stabilita obalu

XX

XX

0

X

odolnost obalu vůči korozi

X

X

0

X

komplexotvorné látky
volné kapaliny

Stupeň relevance:

O

... kriterium není třeba uvažovat

x

... kriterium se uvažuje, ale není rozhodující

xx

... důležité kriterium

xxx ... kritérium je třeba uvažovat bezpodmínečně
IB Rozrušení bariér v důsledku činnosti živočichů anebo vegetace, kontaminace půdy
a transfer radionuklidů potravinovými řetězci, konzumace produktů obyvatelstvem
1C Poškození vrchní části úložiště pownhovou erozí vodou nebo větrem, rozptýlení
radionuklidů do okolního prostředí, kontaminace půdy, rostlin a konzumace těchto
rostlin obyvatelstvem
2A Požár v jedné ze skladovacích jímek iniciovaný pádem letadla s následným rozptylem radioaktivních látek do ovzduší, inhalace kontaminovaného vzduchu pracovníky
2B Pád sudu s odpady z jeřábu, rozbití obalu, mechanické poškození produktu, expozice a inhalace radioaktivního prachu pracovníky
2C Hloubení studny na lokalitě po ukončení institucionální kontroly na úložišti
a konzumace kontaminované pitné vody
2D Výstavba obytné budovy na úložišti, expozice radionuklidů při hloubení základů,
stavbě a obývání objektu
2E Pěstování zemědělských plodin na úložišti a konzumace kontaminovaných produktů
obyvatelstvem.
časové rozdělení výskytu jednotlivých poruch, identifikace osob, u kterých lze
předpokládat nejvyšší újmu a jejich výsledné expozice jsou shrnuty v tabulce 2.
Jednotlivé scénáře však mají rozdílnou pravděpodobnost výskytu, která se v případě 2A nebo 2C pohybuje v oblasti 10~ -lo" , zatímco případu 1A lze přisoudit pravděpodobnosti 10

. Rovněž je třeba poznamenat, že důsledky většiny poruch zde uvede-
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ných lze minimalizovat vhodnými nápravnými opatřeními, jako např. dodatečným^, konstrukčními úpravami úložných prostor, anebo i organizačními zásahy, jako je např.
restrikce využívání vody a distribuce potravin kontaminovaných radioaktivními látkami v zájmové oblasti, apod.
Tabulka 2

x

Přehled expozic vyplývajících z možných poruch na úložišti

Scénář

Období
výskytu

1A

II,

x/

III

Exponované osoby

Maximální expozice
IDE
KDE
uSv/rok
man.mSv/rok

kritická skupina

3000

IB

II,

III

obyvatelstvo

10-15

1C

II,

III

obyvatelstvo

1-2

2A

I

obsluha

10 0 0 0 x x /

2B

I

obsluha

2 000xx/

2C

III

jednotlivec

6 800

20

III

jednotlivec

900

2E

III

obyvatelstvo

40

60
O,l

240

'Období výskytu je rozčleněno na 3 etapy: I - během provozu úložiště /30 - 50 let/,
II - po ukončení provozu úložiště po dobu trvání institucionální kontroly /50-300 let/, III - po zrušení úložiště a předání lokality k veřejnému užívání

xx

'Jednorázová expozice
Z uvedených výsledků lze vyvodit následující závěry:

Vzhledem k tomu, že mírou rizika, které úložiště odpadů představuje, je součin následků poruch a pravděpodobností jejich výskytu, je třeba za projektovou nehodu
s maximálními následky považovat případ 1A. Z provedených rozborů rovněž vyplývá,
že úložiště vybavené ochranným systémem bariér je dostatečně bezpečné, a že jak
v případě běžných poruch jako je pád a rozbití kontejneru s odpady, tak i při méně
běžných situacích nedochází k překročení limitů expozic stanovených čs. zákonnými
předpisy /5/.
4. MODELY PRO TRANSPORT RADIONUKLIDÚ
Provádění bezpečnostních rozboru je nemyslitelné bez znalostí matematického modelování šíření radioaktivních látek životním prostředím. Činnost ÚJV vyvíjená v této oblasti je soustředěna v jedné z etap dílčího úkolu A 01-159-104-06 Transport
a ukládání radioaktivních odpadů, některé modely se však vyvíjejí a ověřují v rámci
jiného úkolu SP RTV /6/.
Předmětem výzkumných prací je dále kontrola a optimalizace vypouštění radioaktivních látek do životního prostředí. Cíle řešení a dosažené výsledky jsou podrobněji diskutovány v dalším textu.
4.1

Hodnoceni vlivu úložišť na životní prostředí
Pohyb radioaktivních látek v životním prostředí je značně složitý, neboť závi-

sí na celé řadě faktorů. Tyto faktory lze v podstatě rozdělit do tří skupin: na fyzikální, chemické a biologické. Podíl vlivu jednotlivých faktorů značně kolísá jak
v závislosti na druhu hydrosféry tak i na druhu nuklidu, resp. jeho chemické vazbě.
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Matematické vyjádření a přesné započtení všech faktorů vede k velmi složité diferenciální rovnici, kterou zdaleka neumíme řešit analyticky a numerická řešení jsou
limitovane možnostmi výpočetní techniky, K tomu přistupuje nutnost znát přesnou Časoprostorovou závislost koeficientů všech působících faktorů /např. vektor rychlosti
molekulární difuse, sedimentační rychlost atd,/. Tato situace nás nutí provést některá zanedbání a průměrování tak, abychom při minimálním poklesu přesnosti dosáhli maximálního zjednodušení. Při tom je třeba mít na mysli, že optimální postup při zjednodušování výchozího vztahu může být v různých případech různý. Zároveň je zřejmé,
že mezi přesností výpočtu a složitostí řešeného vztahu platí přímá úměra a tedy nelze obecně stanovit nějaké optimální zjednodušení /7/.
v literatuře jsou popsány již stovky matematických modelů. Ašak jen malá část
je vhodná k převzetí a případné implementaci na počítač z těchto důvodů:
- model by byl vytvořen za jiným účelem než potřebujeme
- nejsou k dispozici vstupní íídaje se kterými model operuje
- publikovaný popis je nepřehledný a ve výpisu programu jsou chyby.
4.2

Hydrologické modely
Výpočet šíření radioaktivních látek v hydrosfére ovlivňuje celá řada nejrůzněj-

ších faktorů. Mezi nejdůležitější faktory lze zařadit průtok, rychlost toku, příčná
a podélná disperze, doba zdržení v nádržích, přičemž význam dalších faktorů, jako
je sedimentace a chemická vazba do sedimentů silně závisí na radionuklidu a jeho
chemické formě v odpadních vodách.
V československých poměrech jsou u povrchové vody zcela dominantní dvě skupiny:
vodní toky a říční nádrže, přičemž pro většinu nádrží zůstává dominantní působení
toku. Na tuto oblast byla soustředěna naše pozornost. Tak vzniká postupně řada počítačových modelů. Tyto modely se od sebe liší jednak počtem zahrnutých faktorů, jednak podle režimu vypouštění odpadů.
V ťJJV vytvořený model WATEP pro kontinuální vypouštění nepředpokládá úplné příčné promísení, ale pouze hloubkové promísení. Tedy je zde započtena i příčná disperse.
Říční nádrže jsou popisovány jako jistý druh zpomaleného toku. Neuvažuje se teplotní
stratifikace. Uspořádání modelu dovoluje řešit rozměrově velká povodí s větším počtem zdrojů znečištění. Započtení příčné disperse umožňuje zároveň řešení problematiky šíření i v oblastech blízko místa vypouštění*
Druhá polovina modelu provádí opět výpočet dávek obyvatelstvu z použití kontaminované vody a je zde započtena i dávka ze zavlažování a napájení hospodářských
zvířat. Nároky na paměí činí 300 K + vnější paměE. Počítačový čas činí až 80 minut.
Dále vyžaduje některá téměř nezískatelná vstupní data, jako údaje o rychlosti
toku a koeficientech příčné disperse. Konečně některé programátorské kroky nejsou
optimální, což zvyšuje neúměrně nároky na strojový čas.
Model EXPRES na rozdíl od předcházejícího modelu předpokládá impulsní vypouštění. Opět je uvažováno pouze míšení s vodou a přirozený rozpad. U míšení se uvažuje
příčná a podélná disperse. Do hloubky se bere úplné promísení.
Nevýhodou je, že v oblasti mezi místem vypouštění a počítaným profilem je nutno brát parametry toku konstantní.
Model EXPRC3 je určen pro výpočty při přípravě a vyhodnocování experimentů se
stopovacem. Potřebná pamět je asi 1OO K a potřebný čas asi 30 s.
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Průběh dosavadního řešení spoříval v rozsáhlé rešeršní práci zaměřené k získání
základních postupů pro vypracování hydrogeologických modelů. Jejím cílem bylo zejména osvojení základních geologických poznatků, studium pohybu a chvoání podzemních
vod a získání matematických vztahů pro vyjádření pohybu těchto vod.
Dále bylo provedeno posouzení celé řady existujících hydrogeologických modelů
a výběru několika modelů, které lze v našich podmínkách použít pro postižení pohybu
radionuklidů ve vodonosných formacích. Hydrogeologické modely jsou zaleženy na řešení třírozměrných rovnic pro zachování hmoty v homogenním prostředí s jednoduchou geometrií. Modely berou v úvahu rychlost proudění podzemní vody, dispersi a difusi, radioaktivní rozpad a sorpci radionuklidů v geologickém prostředí.
Hydrogeologické koncentrační modely se používají k výpočtu koncentračních gradientů ve směru proudění podzemní vody v třírozměrném prostředí. Umožňují provádět
výpočty pro různé okrajové podmínky a konfigurace zdrojů. Uvažují se zpravidle homogenní vodonosné horizonty omezené i nekonečné tloušťky s jednorozměrným prouděním
podzemní vody. Tyto modely mají oprávněné použití jak pro běžné výpočty, tak pro
studium pohybu radioaktivních kontaminantů ve vodonosných horizontech. Podmínkou
je použití přijatelných konzervativních /pesimistických/ koeficientů a předpokladů.
Výběr byl proveden podle níže uvedených kritériíi
1/ model má být relativně jednoduchý
2/ nevyžaduje rozsáhlé vstupní údaje
3/ neklade značné časové nároky na přípravu, zpracování a provedení výpočtů
4/ má poskytovat rozumné a konzervativní údaje.
Z celého souboru hydrogeologických modelů byly v tomto stadiu vybrány relativně
jednoduché NRC modely, odvozené pro omezený případ transportu radionuklidů prostřednictvím jednorozměrného laminárního proudění podzemních vod s třírozměrnou dispersí
ve vodonosné formaci s homogenními fyzikálně mechanickými vlastnostmi / 7 / .
.V první etapě bylo zvoleno nejjednodušší řešení pomocí Greenových funkcí. Předpokládalo se šíření z bodového okamžitého zdroje kontaminantů v nekonečném homogenním isotropním prostředí. Program počítal kontaminaci vody a zeminy v daném čase
a vzdálenosti od zdroje. Potřeba paměti 20 K, počítačový čas 30 s./8/.
V další etapě se opět využilo řešení pomocí Greenových funkcí. Na rozdíl od
předešlého programu lze zvolit několik kombinací tvaru zdroje a časového průběhu
uvolnění radionuklidů do prostředí. Předpokládá se šíření v homogenním, ale neisotropním prostředí. Kromě kontaminace vody a zeminy v zadaném čase a souřadnicích se
počítá i celkový tok látky pro daný čas a místo. Pro tento program činí potřeba paměti 44 K a potřebný iías 50 s./9/.
Uvedené programy byly využity při hodnocení vlivu úložišť radioaktivních odpadů
na podzemní vody na lokalitách Temelín, Dukovany, Bohunice a Východní Cechy.
Výsledky ukázaly, že v žádném případě nedojde k nepřípustné kontaminaci podzemnich vod. Vedle tritia druhým závažným radionuklidem je
sr. Zkušenosti ukazují,
že možnost zadat vstupní iídaje pro 10 radionuklidů je dostatečná pro kladené požadavky. Na druhé straně se ukazuje nutnost připravit podrobnější model, který by využíval údaje z podrobného geologického průzkumu, což bude řešeno v dalších etapách.
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PRO PREPRAVU RAO 2 CS. JE NA
Veselý P., Bartoš V., Nykl L., Marek J-, Martínek S.
Ústav jaderných paliv - Zbraslav, Vývojová základna uranového průmyslu, k.p.
Kamenná
ANOTACE
S POX vojtm jaderné energetiky v ČSSR vznikla i nutnost zajistit bezpečné *l
ní vznikajících radioaktivních odpadů /RAO/, Součástí systému bezpečné likvidace od"
pádů a jejioh ul*iení je i přeprava zpevněných RAO a jaderných elektráren na tíloSiitě. Přepravu lze provádět ve speciálních přepravních kontejnerech, které vyhovuji
příslušným doporučením a předpisům. Hlavní momenty vývoje kontejnerů jsou výpočty
tlouSčky atíniní pro různé izotopioké sloiení RAO a způsob fixace, na základě zahrnutí véech limitujících faktorů zpracování výkresové dokumentace, vlastní vývoj funkSníoh vzorků a jejich zkoůiení, V referátu jsou stručně popsány výěe uvedené momenty
vývojových prací*
1. (JVOD
Přeprava zpevněných RAO z JE na úložiště je nedílnou součástí celkového systému
likvidace RAO. Pro tuto činnost platí doporučení MAAE a z nich odvozené čs. předpisy.
Radiační ochrana před ionizujícím zářením pro obsluhující pracovníky i veřejnost je
realizována tak, že radioaktivní odpady jsou přepravovány ve speciálních obalových
souborech resp. přepravních kontejnerech, které svou konstrukcí splňují příslušné
požadavky*
Konkrétní řeiení je dáno parametry radioaktivních odpadů jako úrovní aktivity
odpadu, druhem a stabilizací fixace, celkovým množstvím odpadů apod. Prakticky se
realizují dvě řešení:
1/ Vlastní fixační medium a daná úroveň aktivity současně zabezpečuje dávkový příkon
na povrchu na předepsané úrovni; prakticky je to realizováno např. u cementových
odpadu, kdy určitá vrstva betonu na povrchu cementového bloku s odpady snižuje
dávkový příkon
2/ Použití vratných přepravních kontejnerů pro transport sudů se zpevněným RA odpadem
V rámci řešení DťJ 6 etap E 04-05 v období 1981-1985 byly realizovány výzkumně vývojové práce na vývoji přepravních kontejnerů včetně přepravního prostředku.
2. KONSTRUKCE KONTEJNERO PRO TRANSPORT RAO
Konstrukce kontejnerů musí odpovídat mezinárodním doporučením MAAE a z nich
vyplývajícím čs. předpisům. Pro konstrukci kontejneru jsou limitující:
- rozměru sudu s RAO odpadem
- způsob manipulace se sudy
- hodnota maximální úložné aktivity přípustná pro daný typ kontejneru
- výpočty síly stínění kontejneru
Kromě toho je nutno vzít v úvahu návaznost na další technologické zařízení bitumenační linky a úložiště, tj. manipulace s kontejnery pomocí jeřábu s hákem pro nosnost 12 500 kg a dále z důvodu přepravy na silničním návěsu není účelné zvyšovat
hmotnost kontejneru nad určité meze, neboť pak dojde k nevhodnému rozložení hmotnosti mezi točnu a zadní nápravu, což může rezultovat k omezení přepravního zatížení
návěsu.
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Projektovaná úroveň aktivity RA - odpadů a fixace do bitumenu /resp. cementu/, kdy
kvalita produktu je taková, že nehrozí podstatný únik aktivity /nízká vyluhovatelnost/ umožnila pro tyto odpady konstruovat kontejnery jako typ A. V průběhu řešení
úkolu však došlo k několika úpravám vstupních údajů. Historie změn údajů o aktivitách a složení RAO byla uvedena v / I / .
V průběhu řešení tedy vznikly nejprve dva konstrukční návrhy kontejnerů a byla
zahájena výroba funkčních vzorků a dále došlo k optimalizaci kontejnerů na základě
inovovaných údajů z r. 1984. Údaje pro hlavní skupiny odpadů, na základě kterých byly provedeny úpravy pro vývoj inovovaných kontejnerů, jsou uvedeny v tabulce č. 1.
Jednotlivé vyvíjené typy kontejnerů jsou uvedeny v tabulce 6. 2.
Z tabulky 2 vyplývá, že kontejnery podle počtu úložných míst jsou bud jednosudové nebo čtyřsudové. čtyřsudové se uplatní pro odpady s nižší specifickou aktivitou, jednosudové pro vyšší aktivity zejména středněaktivní sorbenty. Pokrytí aktivit
odpadů uvedených v tabulce č. 1 kontejnery je na obr. č. 1.
Z obrázku vyplývá, že značná část produkce odpadů připadá na čtyřsudové kontejnery /u RA-koncentrátů celkem cca 76 %, u sorbentů 35 %j není zde uvažovaná určitá
část produkce pevných odpadů/. Z celkově projektované produkce odpadů na 2x440 MWe
/1910 sudů/ zbývá na jednosudové kontejnery cca 32 % /610 sudů/. Tyto údaje je však
nutno stále posuzovat s určitou rezervou vzhledem k tomu, že se stále pracuje s idealizovaným rozdělením počtu sudů na aktivitě.
Jako materiály kontejnerů přicházejí v úvahu ocelotina resp. litina /tvárná
i šedá/ pro jednosudové kontejnery a ocelové válcované plechy pro vícesudové kontejnery. Pro jednosudové kontejnery přichází v úvahu i kombinované stínění /např. ocelolovo) ocel-uran/, ale za předpokladu, že dojde k podstatnému snížení hmotnosti kontejneru a zvýšení přepravní kapacity návěsu a z tohoto titulu vzniklá úspora nákladů s ekonomickým efektem pokryje i zvýšené pořizovací náklady takového kontejneru.
Byla sledována v průběhu řešení i tato možnost s perspektivou využít ochuzený uran
jako stínící materiál. Studie zpracovaná v tfSMD Praha však ukázala, že při současných úrovních aktivit by byl přínos i za předpokladu silniční přepravy nevýznamný.
Vlastní konstrukční provedení kontejnerů jak jednosudového tak ctyřsudového je
na obr. 2 a 3. Kontejner PK-RL 01/175/7,4.10 1 1 se skládá z tělesa kontejneru / I /
a víka / 2 / . Těleso je opracovaný odlitek, který tvoří komoru pro uložení sudu. U dna
komory je vyvrtaný otvor, který je zaslepený zátkou / 5 / pro odtok kapaliny při případné dekontaminaci vnitřku kontejneru. Komora je ve spodní polovině válcová, v horní polovině kuželová. Tím je vytvořen prostor pro manipulační kleštiny pro uchycení
sudu. Do tohoto prostoru je zapuštěno těleso víka / 2 / doplňující sílu stínící stěny.
Středění sudu je provedeno pomocí kuželové vložky /6/.
Uzavírací mechanismus je řešen s využitím sériově vyráběného univerzálního sklíčidla / 3 / typu IU 400/3 průměru 400 mm pomocí kterého je vysouváno 6 západek.
V horní části víka je našroubováno závěsné oko / 4 / , které slouží k manipulaci
s kontejnerem.
Celý kontejner /včetně funkčního vnitřku/ je opatřen nátěrem ve smyslu techn.
podmínek o.p. SKODA TPE 10-40-1566/78.
Kontejner P K - R L 01/130/2,4.10 1 1 se liší v podstatě jen sníženou tloušťkou
stínění na 130 mm a sníženou hmotností.
Kontejner PK-RL 04/020/3,6.10 9 se rovněž skládá z tělesa a víka. Těleso je zkruženo z ocelových plechů a svařeno, tfložné prostory jsou řešeny tak, aby bylo možno
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jednotlivé sudy vkládat a vyjímat pomocí manipulační kleštiny. Uzávěr víka je řešen
obdobně jako u jednosudového kontejneru. Rovněž i nátěrový systém je shodný /shodný
pro všechny typy kontejnerů/.
Kontejner PK - RL O4/O7O/4,17.1O 10 se liší v podstatě jen tím, že má upravenou sílu
stínění na 70 mm a ve dně není opatřen výstupkem, který umožňuje u první varianty
skladovat prázdné kontejnery nad sebou.
Každý z kontejnerů je označen štítkem, kde je uvedeno:
- typ kontejneru
- max. úložná aktivita
- hmotnost kontejneru
- výrobce kontejneru
- výrobní číslo a rok výroby
Na základě požadavku finálního dodavatele KSB se ke kontejnerům dodává tato průvodní dokumentace:
- technické podmínky pro kontejner
- sestavný výkres, výkresy hlavních částí a kusovníky
- průkaz kvality použitých materiálů hlavních částí kontejneru
- návod k obsluze a údržbě včetně ověřování technického stavu během provozu a po dobu
životnosti kontejneru
- certifikát kontejneru vydaný ČSKAE na základě zkoušek provedených ve zkušebně
(JVWR Praha a potvrzených osvědčením
- rozhodnutí o schválení výrobku hlavním hygienikem C S R a SSR
- osvědčení o jakosti a kompletnosti výrobku
3. VÝPOČTY STÍNĚNÍ KONTEJNERŮ
Výpočty stínění jsou jedním z výchozích momentů konstrukce kontejnerů. Výchozími parametry pro výpočty stínění - R A O jsou:
1/ rozměry úložného sudu
2/ izotopické složení RAO
3/ měrná objemová aktivita RAO inkorporovaného v dané látce
4/ fyzikální parametry všech látek, z nichž se kontejner skládá a které obsahuje
5/ požadovaná expoziční rychlost vně kontejneru; na povrchu 1,434.10"® A/kg, ve
2 m

7,17.10""l0A/kg.

Výpočty jsou prováděny na samočinném počítači dle výpočetních programů uvedených
v /3,4/« Pomocí programů byly provedeny výpočty většího počtu variant kontejnerů pro
převoz RAO, z nichž uvádíme výběr realizovatelných variant.
3.1 Jednosudový kontejner
Stínící materiál - ocelolitina, litina
izotopické s-ložení - 80 % Cs 137 + 20 % Co 60 inkorporovárjo v bitumenu.
Pro odstupňované tloušťky stínění byly vypočteny expoziční rychlosti na povrchu
a ve 2 m. Výsledky jsou uvedeny graficky na obr. 4. Na ose y jsou zakresleny
vypočtené hodnoty měrných aktivit /Bq/1/ s bezpečnostním koeficientem větším
nebo rovným 2.
3.2 čtyřsudový kontejner
Stínící materiál - ocel.
Z výpočtů vyplynulo, že vzhledem ke geometrickým poměrům je rozhodujícím kriteriem pro tloušťku stínění expoziční rychlost ve vzdálenosti 2 m od povrchu kon352

tejneru. Pro odstupňované tloušťky stínění, byly ve vzdálenosti 2 m od povrchu vypočteny expoziční rychlosti pro:
- izotopické složení 1OO % Cs v bitumenu
- izotopické složení 100 % Co - volně v sudech
- izotopické složení 20 % Co + 80 % Cs v bitumenu
Poslední případ je graficky na obr. č. 4, kde je zakreslena křivka závislosti na
tlouštce stínění. Je patrno, že tato křivka leží nad křivkou jednosudového kontejneru pro stejné izotopické složení /vzdálenost 2 m/. Uvedený jev vyplývá z geometrického rozložení sudů v kontejneru.
Pro jednotlivé typy kontejnerů se zpracovávají grafy a tabulky, z nichž bude
patrno, jakou měrnou aktivitu /Bq/1/ při daném izotopickém složení lze převážet,
aby byly dodrženy příslušné expoziční příkony.
4. ZKOUŠKY KONTEJNERŮ PRO PŘEPRAVO RADIOAKTIVNÍCH ODPADO
Kontejnery pro přepravu RA odpadů musí prokázat spolehlivost vůči zkouškám,
které pro daný kontejner předepisují příslušné předpisy. Z předpisů vyplývá, že důkaz vyhovění zkouškám může být potvrzen kteroukoliv níže uvedenou metodou nebo jejich kombinací:
- provedením zkoušek s prototypy nebo vzorky, obsah napodobuje RA materiál tak přesně, jak je to proveditelné
- odkazem na předcházející uspokojivé zkoušky dostatečně podobné povahy
- provedením zkoušek s modely přiměřeného měřítka za předpokladu, že zkušenost ukázala, že výsledky budou vhodné pro účely navrhování; je třeba upravit jisté parametry zkoušek /průraz, zatížení/
- výpočtem nebo rozumným argumentem, jestliže jsou výpočetní postupy a parametry
všeobecně schváleny jako spolehlivé a konzervativní.
Pro vývoj kontejnerů byl zvolen postup vývoje min. 3 ks funkčních vzorků s tím, že
vždy jeden funkční vzorek bude podroben zkouškám ve zkušebně v d v W R /předpokládalo
se poškození/ a zbylé dva pak budou k dispozici pro použití v projektovaných provozních souborech.
Například v průběhu vývoje litých jednosudových kontejnerů byly aplikovány
zkoušky v tomto rozsahu:
1/ destrukční zkoušky odlitků těles kontejnerů pro ověření pevnosti hlavních dílů
2/ průběžně byly vyvíjeny a modelově ověřovány defektoskopické metody pro kontrolu
účinnosti stínění /kvality odlitků/
3/ manipulační zkoušky s hotovým kontejnerem
4/ podrobení kontejneru zkouškám ve zkušebně v (JvWR pro vydání osvědčení pro daný
typ
U kontejnerů, které jsou provedeny jako svařence z válcovaných ocelových plechů
jsou přímo provedeny zkoušky zkušebnou.
Destrukční zkoušky / rozbíjení/ odlitků bylo provedeno v ZŤS Martin na šrotišti.
Odlitky dopadaly na dno kobky, které bylo vyloženo několika deskami z kvalitní oceli,
resp. byly rozbíjeny koulí o hmotnosti cca 10 OOO kg. Zkoušce byly podrobeny odlitky
tělesa kontejneru /2 ks/ a víka /I ks/ z materiálu ČSN 42 24 2O. Jedná se o šedou
litinu s nejméně příznivými mechanickými vlastnostmi. Ze zkoušek vyplynuly tyto závěry t
- odlitky tělesa kontejneru vydržely celou řadu pádů od 1 m do 5 m bez funkčního poškození; byly rozbity až několikanásobným dopadem koule
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- ddlltek víka vydržel rovněž řadu pádů až do výše 6-7 m bez funkčního poškození;
destrukce nastala až opět po dopadu koule z výše 7 m.
Všechny rozbité odlitky nevykazovaly na lomových plochách slévárenské vady.
Defektoskopieké metody se vyvíjely pro ověření stínící účinnosti stěn. Při odlévání
kontejnerů nelze vyloučit vznik nehomogenit a proto je třeba podrobit jednotlivé díly eventuelně kontejner defektoskopickým zkouškám. V podstatě se jedná o kontrolu
obrobku před závěrečnou montáží a dokončovacími operacemi.
Nejspolehlivější metodou, kterou lze takovou kontrolu provést je metoda prozařování pronikavým zářením. Nejprve byl proveden rozbor a porovnání metody prozařování s využitím měřícího řetězce s registrací sondou s metodou prozařovací s registrací filmovou* Vycházeje z normálního rozdělení ve statistice bylo ukázáno, že metoda
s filmovou registrací je citlivější.
Pro navržení postupu, stanovení vyhovujících podmínek, vypracování expozičního
diagramu atd., bylo nutno pro konkrétní soustavu:
- zářič Co 60
- film D 7 S Agfa - Gevaert
- materiál Fe, litina
- zesilovací folie Pb
provést obsáhlejší měření, na jejichž základě bylo možno tabelárně a graficky zpracovat potřebné ddaje a odvodit přibližnou závislost mezi expoziční dávkou d /v rentgenech nebo c/kg/ a zčernáním D /D = log lo/l/ platnou s dostatečnou přesností:
kde

d « 10 r exp /x.l/
T • D Kft + log /A D K o + d o D /

/I/

Ze základních měření provedených na materiálu do tlouštěk 100 mm byly stanoveny velmi přibližné parametry K g , Ko , x, pomocí nichž dosazením do vztahu / I / byly spočteny expoziční dávky d pro různá zčernání D a pro různé tlouštky materiálu ^100 r
T

200 > mm.

Použitím těchto vypočtených a tabelovaných hodnot d pro určitá D jsou navrhovány expoziční diagramy pro filmy D7 S a D 10 S, Fe-litina, tlouštky 100-200 mm, pro
různé vzdálenosti film-fokus /F-F/ pro dvě varianty zkoušení litých kontejnerů. Při
tom je přihlédnuto k vzrůstovému faktoru B podle Bergera
BB = 1 + a

jit exp / b|i t/

'

/2/

Pro možnost stanovení expozičního příkonu v místě stěny se zeslabenou stínící schopností ze zčernání filmu byl odvozen vztah

exp f"_x
ln _ L i
T
5
L x+ p
10 exp (- p l j J
který lze využít v oblasti

D x 0,5 - 3,5.

Postup defektoskopických zkoušek je doplněn dvěma postupy pro stanovení hloubky zjiš
těných defektů.
Kromě výše uvedených měření a zpracovávaných postupů defektoskopického zkoušení
kontejnerů bylo provedeno posouzení homogenity imitátorů zářičů RAO v asfaltovém
a cementovém provedení, proměření jejich polí, porovnání s průběhem pole vypočteným.
Dále byla provedena měření pole na povrchu modelů kontejnerů /Fe, U/ s použitím imitátorů RAO v cementovém provedení. Dále byla provedena měření za účelem stanovení
přibližné hodnoty polovrstvy pro Fe, u, jejichž výsledky byly podkladem při vývoji
metodiky zkouSek a při orientaci a některých výpočtech.
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Manipulační zkoušky sledovaly prověření funkčnosti systému kontejneru k návazným zařízením a to za normálních i ztížených podmínek.
Jedná se zejména o prověření:
- uzavíracího mechanizmu víka
- sejmutí víka
- vložení sudu kleštinou
- uzavření kontejneru
- manipulace s kontejnerem - zavěšení
- vyjmutí sudu
Ztížené podmínky byly vyvolány skloněním kontejneru o cca 15°.
Typové zkoušky výrobku jsou podmínkou pro vystavení osvědčení o schválení výrobku. Transportní kontejner musí být odzkoušen dle zkušebních podmínek pro typ A
stanovených "Prováděcí směrnicí ťJvWR" k výnosu č. 8/81 ČSKAE. Pro kontejnery je
ze souboru zkoušek požadována zkouška stínící schopnosti kontejneru s kriteriem
—1
—1
max. dávkového příkonu /2 m Sv h

/ na povrchu kontejneru a /0,1m Sv h

/ ve vzdále-

nosti 2 m a pádová zkouška z výšky 0,9 m pro kontejnery nad 5000 kg a 1,2 m pro kontejnery s hmotností do SOOO kg na tuhou podložku v poloze nejnepříznivější
ka snížení stínící schopnosti.
Typovou zkouškou zatím prošel pouze kontejner PK - RL 01/175/7,4.10

z hledis.

5. 2ÄVÉR
Problematika vývoje kontejnerů představuje celou řadu problému, neboč do řešení
je nutno promítnout a skloubit široké požadavky celého systému likvidace odpadů, tj.
od jejich vzniku a zpevnění až po jejich uložení. Navržené typy kontejnerů pokrývají
celé spektrum aktivit odpadů /je určitá podobnost s kontejnerovým parkem v NOR/ a konečné počty jednotlivých typů kontejnerů bude nutno optimalizovat vzhledem k reálným
odpadům v existujícím organizačním systému. V nejbližších letech dojde k završení vývoje kontejnerů odzkoušením a schválením inovovaných typů a společně s přepravním
prostředkem zavedení do užívání na jaderných elektrárnách.
LITERATURA
/I/ Zborník referátov z konferencie "Zneškodňovanie RAO z jadrových elektrární"
Podbanské 9. - 12. IV. 1984 s. 9-1.
/2/ Sobotka a kol.: "Vývoj kontejnerů a transport RAO z provoz čs. JE" - Díl I.
VZUP - ťÍJP 563/83
/3/ Zpráva SKODA Č . Ae 4029/Dok.
/4/ Zpráva SKODA Č . Ae 3195/Dok.
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Tabulka 1

Složení a aktivity hlavních skupin RAO pro 2x440 MWe

Druh R A O + /

Počet sudů / k s / + + /

Složení

Aktivita produktu Bq/1

středněaktivní
sorbenty

20% Co 60
80% Cs 137

l,2.1O7 až l,2.1O9

420

ra-koncentrát

10% Co 60

3xlO 6 až 3xlO 8

790

90% Cs 137

+

x

'Nejsou uvažovány počty sudů s pevnými odpady a nízkoaktivní sorbenty
Množství sudů je určeno z množství odpadu; v semilogaritmickém znázornění je
množství RA0 závislé na aktivitě lineárně

Tabulka 2
Poř. č.

1.

Vyvíjené typy kontejnerů
Název

PK-RL 01/175/7,4.
11

2.

Hmotnost
/kg/

.10
/VARAO
/VARAO Fe 1/

6150

PK-RL 04/020/3.
.6.1O 9
/SARAO 1/

3150

3.

PK-RL 01/130/2,4.
.1011

4.

PK-RL 04/070/
/4,17.1O 1 0
/SARAO 11/

Stínění
/mm/

Počet
ulož.
míst

175 /kužel
část/
2OO /dne/

1

20 /ocel/

4

tíložná aktivita
/Bq/

Rok zahájení
vývoje

7,4.1OU

Na základě
údajů

/20%Co + 80%Cs/

z r. 1981
3,6.1O9
/100% Co/

Na základě
údajů

l,2.10 1 0

z r.1982

/10%Co+90%Cs/

vývoj od
r. 1983
1984

385O

130

1

2,4.1O 1 1
/20%Co+80%Cs/

. 7500

70

4

4,17.1O 1 0
/20%Co+80%Cs/

1984

Vzhledem k typizaci kontejneru jako typ A vyplývá z doporučení MAAE použití
do max. úložné aktivity pouze 3,7.10
Bg
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1.
2.
3.
4.

Pk Pk fk fk -

«L 0&/1T9/7.4 . 10U(YA*A0 - m )
B. 04/020/3,6 . 10* (SAMO X )
U. 01/130/2,4 . 10 U (YUÍ0 T*2)
K. O4/0TO/4.17.1O10 (SAIAO XZ)

U - kMMtrát (10 Co,90 Ca)790 radft
C»,80 C«)
420 «u«t

/ / i l l
(*r.

1

i 1

X«wllMTM« rosloiml poStu avdA s* aktiviti bitw
(•ax.rKf.liaity produktu pro «sa# «fp koatsjMm >ou

aradtarttt •
lipkaai)

XXXXXXXXNXXX

1 - těleso kontejneru

5 - zátka

2 - víko

6 - kuželová vložka

3 - uzavírací mechanismus

7 - sud s RAO

4 - závěs

Obr. 2 Kontejner PK - RL 01/175/7,4.10 1 1 /VARAO Fe 1/
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1
2
3
4

-

těleso kontejneru
víko
uzavírací mechanismus
závěs

5 -.zátka
6 - žebra
7 - sud s RAO

Obr. 3 Kontejner PK - RL 04/020/3,6.1O9 /SARAO 1/

«

'

2

3

4

Obr. 4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22 23

Vypočtené tlouštky stínění pro jednosudové a čtyřsudové kontejnery
v závislosti na aktivitě produktu /složení 20 Co + 80 Cs/
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PREPRAVA RADIOAKTIVNÍCH ODPADU PO POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
Bartoš V., Veselý P.
Ústav jaderných p a l i v , Zbraslav, Vývojová základna uranového průmyslu, k.p. Kamenná
Smolík V., Bartošová H., Rada J . , Jirásek T.
Vysoká škola SNB, Praha

ANOTACE

Pro zajištění bezpečné přepravy bitumenovanýah radioaktivních odpadů z jaderných elektráren na regionální úložišti byla provedena konstrukce technických prostředků pro přepravu po pozemních komunikacích /různé typy přepravních stínících
obalů, plošinového prepravníku, fixačních rámů pro dané typy obalů/.
V návaznosti na technické řešení byl zpracován návrh pravidel pro přepravu radioaktivních odpadů po pozemních komunikacích. V návrhu jsou specifikovány podmínky
technického vybavení vozidel, profesní příprava řidičů, podmínky pro výběr tras přepravy. Součástí pravidel je rovněž havarijní řád, V návrhu jsou vymezeny jednotlivé
typy nehodových událostí a to, nehodové události bez radiačního rizika, s možným radiačním rizikem, mimořádná událost nebo radiační havárie.
1. ÚVOD
Na základě dostupných lidajů je známo, že při provozu jaderných elektráren typu
W E R 440 /dvojblok o el. výkonu 880 MW/ bude vznikat v provozu bitumenačních nebo
cementačních linek odhadem 2 000 sudů s fixovaným odpadem za rok /obsah sudů a 200 1/.
Radioaktivní odpad se bude vyznačovat měrnou aktivitou /Bq kg" / v rozmezí několika
řádů, přičemž poměrné zastoupení výše, středně a nízkoaktivních odpadů má být přibližní'! stejné.
»
Uvedené množství sudů s radioaktivním odpadem bude nutné bezpečně přepravit na
regionální úložiště. V podmínkách ČSSR připadají v dvahu pro přepravu prakticky pouze dva dopravní systémy: přeprava po komunikacích nebo po železnici. Každý z nich
má své výhody a nevýhody, které vyplývají z operativnosti přepravy, technického zabezpečení, rizika nehodovosti při manipulaci a dopravě, ekonomii přepravy apod.
Provedeme-li hodnocení a srovnání typů jednotlivých druhů přeprav uskutečňovaných v zahraničí, je zřejmé, že při přepravě středně a nízkoaktivních odpadů převládá přeprava po pozemních komunikacích. Jedná-li se o přepravu vysokoaktivních odpadů a ozářeného paliva, pak vzhledem k vysoké hmotnosti přepravních obalových souborů
převládá četnější použití železniční přepravy. Obecně je preferována při přepravě
radioaktivních odpadů přeprava po pozemních komunikacích, na její převažující frekvenci je poukázáno např. při hodnocení přepravních systémů v NSR: / I / V fiSSR byla
schválena koncepce přepravy radioaktivních odpadů z jaderných elektráren po pozemních
komunikacích.
Řešení dílčího výzkumného líkolu v příslušné etapě vycházelo ze schválené koncepce přepravy radioaktivních odpadů s následujícími realizačními výstupy:
1/ Realizačním cílem úkolu byla především konstrukce speciálních technických prostředků pro přepravu radioaktivních odpadů a zajištění jejich výroby /funkčních vzorků/.
Konkrétně se jednalo o různé typy přepravních obalů a prepravníku pro realizaci
vlastní přepravy.
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2/ V souvislosti s výše uvedeným cílem bylo třeba vypracovat návrh ucelených pravidel pro přepravu radioaktivních odpadů po pozemních komunikacích včetně havarijního řádu. Řešení vycházelo ze skutečnosti, že v ČSSR dosud neexistuje souhrnně
zpracovaný materiál, který by upravoval tento druh přepravy.
Vypracovaný návrh pro přepravu radioaktivních odpadů po pozemních komunikacích
vycházel především z aplikace předpisů MAAE o přepravě radioaktivních látek / 2 /
a z dohody hospodářské komise OSN pro Evropu o přepravě nebezpečného zboží po silnicích / 3 / .
Z československých právních předpisů byly aplikovány některé zásady, zejména
zákona £, 68/1979 Sb., o silniční dopravě a vnitrostátním zasilatelství a prováděcího předpisu k zákonu, t j . vyhlášky FMD č« 122/1979 Sb,, kterou se upravuje přeprava
nebezpečných věcí včetně radioaktivních látek. Rovněž byl vzat v úvahu zákon č.
135/1961 Sb., ve znění zákona č. 24/1964 Sb., o pozemních komunikacích /silniční
zákon/, vyhláška FMD č. 41/1984 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, vyhláška RMV č. 100/1975 Sb., o pravidlech silničního provozu a příloha
C

1 k Železničnímu přepravnímu řádu.
Účinnost navržených pravidel by měla být ověřena ve zkušební době a po připo-

mínkovém řízení vydána jako zvláštní prováděcí předpis ve smyslu zákona č. 28/1984
Sb., o jaderné bezpečnosti. Řešitelé se domnívají, že navržená pravidla by měla být
po nezbytném doplnění částí jednotného prováděcího předpisu o přepravě všech radioaktivních látek či předpisu o přepravě všech nebezpečných věcí.
2. TECHNICKÉ PROSTŘEDKY PRO PREPRAVU RADIOAKTIVNÍCH ODPADŮ
V současné době jsou vyrobeny tři kusy přepravních obalů PK-RL 01/175/7,4 .
. 10

/VARAO I/. Tento typ byl podroben předepsaným zkouškám ve smyslu předpisů

MAAE/Safety Series No 6/ a schválen jako obal typu A. V rozpracování a ve výrobě
jsou další typy přepravních obalů. Podrobnější technické údaje jsou uvedeny v referátu. P. Veselého.
Bitumenačnl nebo cementační linky při jaderných elektrárnách budou produkovat
podle výchozích zpracovávaných materiálů /resp. podle jejich měrné aktivity/ fixované odpady, které se btidou vyznačovat výslednou sumární aktivitou v širokém rozsahu.
S ohledem na tuto skutečnost byla konstruována série přepravních obalů, lišících se
jednak počtem úložných míst a sílou stěny. Konstrukčním a stínícím materiálem je litina nebo ocelolitina. Obaly pro výše aktivní odpady jsou vyráběny odléváním polotovarů s následným třískovým obráběním, obaly pro středně a nízko aktivní odpady jsou
vyráběny svařováním jednotlivých dílů. Přepravní obaly umožňují přepravovat tyto maximální aktivity s
a/ typ PK-RL-01/175/7,4 . 1 0 1 1 /dřívější označení VARAO 1/
maximální úložná aktivita 7,4 . 1O
1 3 7

Bq při složení odpadů 20 % 6 O Co + 80 %

C8/

b/ typ PK-RL-01/130/2,4 . 1 0 1 1 /dřívější označení VARAO 11/ maximální úložná aktivita
2,4 . 1 0 1 1 Bq při složení odpadů 20 %
c/ typ PK/RL-O4/O2O/3,6 . 1 0

9

6 0

Co + 80 %

1 3 7

Cs

/dřívější označení SARAO 1/

maximální úložná aktivita 3,6 . 1 0 9 Bq při složení odpadů 100 %
d/ typ PK-RL-O4/O7O/4,17 . 1 0

1 0

6 0

Co

/dřívější označení SARAO 11/

maximální úložná aktivita 4,17 . 1 0 1 0 Bq při složení odpadů 20 %

6 0

+ 80 %

137

Cs

Při dodržení výše uvedených maximálních úložných aktivit je zaručeno, že nebu«lou překročeny limity příkonů dávkových ekvivalentů na povrchu obalů 2 msv h
vzdálenosti 2 m od povrchu obalů /O,10 mSv h
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/ a ve

Pro přepravu nízkoaktivních odpadů, které jsou ve smyslu předpisu MAAE / 2 / klasifikovány jako vyjmuté radioaktivní látky byl konstruován VŽKG přepravní obal NARAO.
Tento typ obalu nepodléhá schvalovacímu řízení.
Na základě požadavků zadavatele byl vyvíjen upravený prepravník, umožňující bez
velkých zásahů přepravovat všechny typy přepravních obalů včetně velkoobjemových
kontejnerů ISO 1C, které budou využívány pro přepravu nestandardních nízkoaktivních
odpadů. Tento prepravník má typové označení NK-36-30-24 a bude v příštích letech
sériově vyráběn a používán i pro přepravu těžkých kontejnerů.
Podle původních představ mělo být konstruováno universální upínací zařízení
pro všechny druhy obalů. Při řešení tohoto úkolu se však ukázalo, že z hlediska manipulace je výhodnější řešení v konstrukci jednoduchých rámů pro jeden nebo skupinu
typů obalů, V současné době jsou rozpracovány tři druhy rámů. Společný rám pro obaly
typu PK-RL-01/175/7,4 . 1 0
-04/020/3,6.10

9

11

a PK-RL-O1/13O/2,4 . 1 0

11

, rám pro obaly typu PK-RL-

a rám pro obal typu PK-RL-O4/O7O/4,7 . 1 0

10

. V průběhu roku bude

ještě dokončen rám pro obal typu NARAO. Všechny rámy mají délku 6 058 mm, což umožňuje využít jednotných kotevních úchytů. Záměna rámů umožňuje kombinovat přepravu
jednotliv/oh typů obalů. Možnost kombinací je však limitována celkovou hmotností
obalů včetně rámů, nepřekročením povolené zátěže na jednotlivé osy prepravníku a na
uchycovací zařízení.
Prepravník NK-36-30-24 je plošinový tříosý návěs o celkové hmotnosti 36 000 kg,
maximální užitečné hmotnosti nákladu 30 000 kg a tlaku na nápravy 24 000 kg. Celková
délka návěsu je 12 200 mm. Pro tento typ prepravníku byl vyvinut dvouosý tahač
LIAZ 122, který na rozdíl od tahače TATRA 81 umožňuje vyšší zatížení na upínací točnu návěsu. Bude sériově vyráběn pro r. 1988,
N/» obr. 1 - 5 je schematicky znázorněno umístění obalů na prepravníku a typy
fixačních rámů pro jednotlivé typy obalů.
3. PRAVIDLA PRO PŘEPRAVU RADIOAKTIVNÍCH ODPADO
Připravovaný návrh "Pravidel pro přepravu radioaktivních odpadů po pozemních
komunikacích" stanoví základní podmínky pro přepravu radioaktivních odpadů z jaderných elektráren na úložiště, která bude pro prováděna po pozemních komunikacích.
S ohledem na zajištění bezpečnosti přepravovaného nákladu a účastníků silničního
provozu jsou zde stanoveny zejména požadavky na obaly pro přepravu radioaktivních
odpadů a limity aktivit a úrovně záření,.které vychází z posledního znění "Pravidel
pro bezpečnou přepravu radioaktivních materiálů", vydaných Mezinárodní agenturou
pro atomovou energii ve Vídni roku 1984.
Návrh pravidel dále upravuje podmínky týkající se profesní přípravy i zdravotního stavu řidičů a vybavení i technického stavu vozidel přidělovaných k přepravě
radioaktivních odpadů, přičemž tato úprava je podrobnější a jde nad rámec úpravy
provedené obecně závaznými právními předpisy

, Podle pravidel je třeba před zaháje-

ním přepravy radioaktivních odpadů stanovit a s místně příslušným odborem dopravy KNV,
krajským dopravním inspektorátorem a krajskou hygienickoepidemiologickou stanicí projednat trasu přepravy včetně trasy náhradní. Výběr tras vychází jak z technických
parametrů předpokládané jízdní soupravy, tak z dopravně technického a stavebního
stavu pozemní komunikace, po níž má být přeprava radioaktivních odpadů prováděna
a intenzit provozu a stavu nehodovosti na těchto trasách. Přitom se přihlíží k přeX/

Zejména vyhláška č. 87/1964 Sb. f o řidičských průkazech? vyhláška č. 94/1972 Sb.,
o výcviku a-dalším zvyšování odborné způsobilosti řidičů j vyhláška č. 41/1984 Sb.,
o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
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právní vzdálenosti a faktorům, které by v případě nehodové události mohly ovlivnit
bezpečnost /průjezd městy, křížení s drahami, blízkost vodních ploch a toků apex}./.
Při stanovení režimu přepravy radioaktivních odpadů vychází připravená pravidla z nutnosti zajištění maximální bezpečnosti a plynulosti přepravy. Těmto požadavkům je přizpůsobeno složení osádky jízdní soupravy provádějící přepravu radioaktivních odpadů i její povinnosti a rovněž se předpokládá bezpečnostní doprovod zajišťovaný SNB. Doprovod by měl zajišťovat především plynulost provozu> řešení nepřehledných situací v dopravě včetně součinnosti při řešení vzniklých nehodových situací.
Doprovod zajišťovaný SNB by měl být zárukou, že přeprava radioaktivních odpadů bude
prováděna na vyšší úrovni bezpečnosti silničního provozu ve srovnání s přepravou ostatních nebezpečných látek.
Pravidla pro přepravu radioaktivních odpadů stanoví z hlediska tří základních
komponentů, tj. vozidla, řidiče a pozemní komunikace, podmínky pro snížení objektivní i subjektivní míry rizika nehodové události při přepravě radioaktivních odpadů
na minimum.
4. HAVARIJNÍ RAD
Ve stále složitějším silničním provozu však nelze vznik nehodové události v průběhu přepravy zcela vyloučit. Proto je nedílnou součástí pravidel havarijní řád,
upravující postup osob a organizací, zúčastněných na přepravě radioaktivních odpadů
po pozemních komunikacích při likvidaci nehodové události, který směřuje k její lokalizaci, případně ke snížení či omezení hrozících následků na životě, zdraví, majetku, životním prostředí.
Vedle obecných zásad činnosti doprovodného personálu, platných pro všechny případy přerušení přepravy radioaktivních odpadů, se v havarijním řádu vymezuje obecný
pojem nehodová událost a její jednotlivé typy, které lze klasifikovat do třech základních skupin:
1. Nehodové události bez radiačního rizika, za které se považuje přerušení jízdy
z důvodu nouzového stání, zejména pro běžné okolnosti vyvolané silničním provozem,
drobné technické závady na vozidle, např. defekt pneumatiky, závady v osvětlení,
signalizaci a závady na komunikaci apod., které se zpravidla odstraní na místě
vlastními silami doprovodného personálu.
2. Nehodové události s možným radiačním rizikem, za něž lze obvykle považovat zejména silniční dopravní nehody s následným poškozením soupravy vozidel, převrácení
vozidla, pád obalu z vozidla a požár soupravy vozidel či obalu.
3. Nejvážnějáí skupinou nehodových událostí je mimořádná událost a radiační havárie,
při nichž dochází ke kontaminaci a to u mimořádné události nepřevyšující úroveň
stanovenou v příslušné tabulce a u radiační havárie převyšující tuto úroveň.
Pro jednotlivé typy nehodových událostí jsou zpracovány speciální algoritmy
a samozřejmě i systém hlásné služby zajištující spolupráci a součinnost s věcně příslušnými orgány a organizacemi, s ohledem na závažnost okamžitého typu nehodové události. Na obr. č. 6, je uveden vývojový diagram rozhodovací situace pro řešení jednoho
typu nehodové události. Uvádí příklady činnosti posádky vozidla, doprovodu a v závěrečné fázi i specialistů z výjezdové havarijní skupiny včetně přizvání dalších odborných pracovníků.
Veškerá hlášení podává doprovodný personál prostřednictvím radiostanice doprovodného vozidla VB operačnímu středisku místně příslušné OS SNB, které zajišEuje je-
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jejich přenos příslušným orgánům a organizacím

, Pro zpracování závěrečné zprávy

o nehodové události zavádí navržený havarijní řád dva tiskopisy "Záznam o přerušení
přepravy radioaktivních odpadů z důvodů nouzového stání" a "Protokol o silniční dopravní nehodě, mimořádné události či radiační havárii vzniklé v průběhu přepravy radioaktivních odpadů", které jsou základním a jednotným podkladem pro zprávu. Vyplněné tiskopisy budou sloužit perspektivně jako prvotní podklady pro počítačové zpracování údajů o nehodových událostech vzniklých při přepravě radioaktivních odpadů.
Navržený havarijní řád také počítá se součinností doprovodného personálu s výjezdovou havarijní skupinou příslušné JE;

neupravuje však jejich statut, což pone-

cháváme do působnosti jiných věcně příslušných organizací.
Předpokládá se řádné procvičení personálu ve znalostech a dovednostech postupů
a zásahů stanovených havarijním řádem. K tomu účelu chceme také připravit scénář
k natočení instruktážního filmu.
Mimo návrhu algoritmů řešení nehodových událostí po technické, organizační a metodické stránce obsahuje havarijní řád ve své zdravotnické části algoritmy řešení
při poskytování předlákařské a lékařské první pomoci jak při klasických úrazech a poraněních, tak zejména v případě radiačního ohrožení /zevní expozice ionizujícího záření, povrchová kontaminace těla, kontaminace poranění, vnitřní kontaminace/.
5. ZÄVÉR
Závěrem stručné informace o řešení části dílčího úkolu "Přeprava radioaktivních
odpadů po pozemních komunikacích" zdůrazňujeme, že jeho realizačními

výstupy budou:

1. Modifikovaný prepravník pro přepravní obaly včetně fixačních rámuj
2. Oponovaný návrh "Pravidel pro přepravu radioaktivních odpadů po pozemních komunikacích" /včetně vypracování havarijního řádu/.
V kontinuitě s těmito výstupy bude nutné dále rozpracovat uvedenou problematiku
v širších souvislostech, zejména však z těchto aspektů:
- ověřování funkčního vzorku prepravníku včetně provedení jízdních zkoušek, manipulačních zkoušek s obaly a praktické pro^ *ření navržených tras přepravyj
- definitivní úprava zpracovaných pravidel pro přepravu radioaktivních odpadů po získání poznatků z praktické aplikace*
- legislativní příprava k vydání pravidel jako obecně závazného prováděcího předpisu,
případně jako samostatné části jednotného prováděcíhho o přepravě nebezpečných věcíj
- didaktický návrh a jeho zabezpečení ve formě přednášek, učebních textů, didaktické
techniky pro kursy při zaškolování posádek k řešení různých typů nehodových událostí.
LITERATURA
/ I / Bodege R., Clauss J.: Atom und Strom 22_, 1977, No 6, pp 161-179
/ 2 / Regulation for the Safe Transport of Radioactive Materials, 1984 Revised Edition,
IAEA Standards, Safety Series No. 6
/ 3 / Europen Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by
Road /ADR/, Geneve 1979

'Předpokládá se, že příslušné orgány MV upraví postup svých podřízených útvarů VB
participujících na přepravě vydáním zvláštních služebních předpisů.
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PROGRAM "VARIABILITA SYSTČMU"
Kučera L.
Matematicko-fyzikální

fakulta Univerzity Karlovy, Praha

Ant táce
Práce popisuje
vSeahny technoltgickg

program "Variabilita
přípustné

odpadu z jaderných elektráren

systému", jehož cílem je urSit

konfigurace systému pro zneškodňováni

na základě popisu jednotkových operaci,

odparka, bitumenace, cementace atd. s cílem nalézt

/v závislosti

covávaného odpadu, požadavcích na rozsah a vlastnosti
nichS budou jednotkové operace pracovat/ optimální

a anály z o-Jat
radioaktivního

jako jsou např.

na parametrech zpra-

systému a volbě parametrů, při
sestavu.

1 . tfvOD
ťJkol, který popisovaný program řeší, je možno formulovat následovně: je dán sortiment tzv. jednotkových operací, kterými v konkrétní situaci budou např. odparka,
bitumenace atd. /program je však koncipován velmi obecně, takže -je použitelný i v jiných oblastech než zpracování RAO/. Pro každou jednotkovou operaci je především zadán počet vstupů a počet výstupu. Ve většině případů je počet vstupů jeden /zpracovávaný produkt/ a počet výstupů dva /hlavní a vedlejší produkt operace/ nebo jeden
/produkt operace/. Například u odparky je jedním z výstupů látka zahuštěná odpařováním, druhým z výstupů je odpařená tekutina. V jiném případě je více vstupů a pouze
jeden výstup, napiíklad provádíme-li míšení dvou produktů, které pak budou zpracovávány společně. Program je schopen zpracovávat jednotkové operace s počty vstupů volenými libovolně v rozmezí od 1 do 5 včetně, rozmezí pro počet výstupů je od O do 5.
/Konstantu 5 je přitom snadno možné zvýšit změnou deklarací/.
Jednotková operace je dále charakterizována podmínkami aplikovatelnosti a transformačními předpisy. Například odparku je možné použít pouze pro zpracování tekutých
látek, dále jsou obvykle dány požadavky na aktivitu, hustotu, množství atd. vstupního produktu, jejichž porušení by znamenalo, že příslušné zařízení buď .vůbec není možné použít a nebo by jeho použití bylo nevhodné. Jestliže je dán vstupní produkt, který je přípustný, pak z transformačních předpisů můžeme určit, jaké budou parametry
výstupních produktů operace.
Jediná jednotková operace obvykle daný radioaktivní odpad nezpracuje úplně. Proto je nutno jednotkové operace kombinovat do větších systémů, kde výstupní produkty
jedné operace se přivádějí na vstup jiné operace /pro kterou jsou přípustné/. Zatím
co sortiment jednotkových operací je v podstatě pevně dán a ovlivnitelný jen poměrně
málo, je variabilita systému, který z nich bude vytvořen, značně velká; můžeme volit
např. dvoustupňové zahušťování/odparku/a potom cementaci nebo třístupňovou odparku
a bitumenaci atd.
Vzhledem k tomu, že počet technologicky přípustných konfigurací systému je velmi velký, je dosti pravděpodobné, že při "ruční" analýze problému mohou být některé
velmi výhodné varianty přehlédnuty a proto byl vytvořen počítačový program, který
hledá všechny možné konfigurace, analyzuje je a vytiskne je v případě, že jsou shledány vyhovujícími.
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2. OBECNÝ POPIS PROGRAMU "VARIABILITA SYSTÉMU"
Jak již bylo uvedeno, základním pojmem pro popis programu je jednotková operace, která je charaktrizována počtem vstupů a výstupu, podmínkami aplikovatelnosti
a transformačními pravidly. Vstupy a výstupy jsou popsány vektory, jejichž dimenze
je pevně volena /a může být až 5O, po změně deklarací i větSÍ/, ale význam složek
lze volit velmi volně; např. první složka může mít význam
1 - pevná látka, 2 - tekutá látka
a v závislosti na její hodnotě chápat druhou složku buď jako hustotu nebo jako koncentraci atd.
Pro zvýšení pružnosti výpočtu lze popis každé operace doplnit parametry, které
se pak zadávají jako vstupní data. Typickým příkladem parametru je teplota, při které se zpracování provádí. Podmínky aplikovatelnosti i transformační pravidla pak pochopitelně závisí na parametrech.
Konfigurací rozumíme systém jednotkových operací /každá z nich může být použita
i vícenásobně, počet použití není omezen/ spolu s popisem jejich vzájemného propojení, což znamená, že pro každý výstup každé operace určíme, na kterou jednotkovou
operaci /a popř. na který z jejích vstupů, je-li jich víc/ bude přiváděn.
V tomto bodě je třeba se zmínit o jednom formálním triku, který byl při návrhu
programu využit: mezi jednotkové operace se zařazuje i odvoz již zpracovaných a neškodných látek ze systému /takže jednotkovými operacemi může být například "vypuštění do Vltavy" nebo "odvoz na vyhrazenou skládku"/. Tyto operace mají jeden vstup
a žádný výstup /rozuměj žádný výstup, který by bylo třeba dále zpracovávat/, takže
transformační pravidla není třeba zadávat a podmínky aplikovatelnosti vycházejí
z předpisů, které stanoví, zda je produkt možné daným způsobem uložit.
Z toho, co bylo řečeno plyne, že výstupy operací jsou všechny přivedeny na
vstup jiných operací. Naopak existují vstupy operací, na které nejsou přiváděny žádné výstupy. Tyto vstupy jsou pak vstupy celé konfigurace, na které jsou přiváděny
produkty určené ke zpracování. /Obvykle bude vstup konfigurace pouze jeden, obecně
jich však může být více/.
Současná verze programu vytváří pouze ty konfigurace, které jsou acyklické,
připravuje se však verze, která bude zahrnovat možnost recyklace některých meziproduktů.
Program "Variabilita systému" si od uživatele vyžádá informace o sortimentu jednotkových operací, počtu vstupů konfigurace a vektorů, které je popisují a maximálním počtu jednotkových operací, použitých v konfiguraci a urči a vytiskne popis
všech konfigurací, které těmto podmínkám vyhovují.
Matematicky je mo?no odvodit, že počet konfigurací, vyhovujících požadavkům,
může být někdy až astronomicky velký, pokud jsou slabé /tedy málo omezující/ podmínky aplikovatelnosti. Praktické zkoušky však ukázaly, že pokud jsou popisy jednotkových operací voleny alespoň zčásti realisticky /vzhledem k zamýšlenému použití/, je
jejich počet rozumně velký /i když někdy větší, než bylo očekáváno/.
Vzhledem k velkému počtu generovaných konfigurací je program napsán tak, že nevypisuje /a dokonce ani nevytváří/ konfigurace, které jsou izomorfní s již vypsanou
konfigurací, což se příznivě projeví na velikosti výstupního souboru, aniž by omezovalo hodnotu výsledků.
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3. UZlVATELSK? POPIS PROGRAMU "VARIABILITA SYSTČMU"
Program je napsán v jazyce Fortran IV.
Uživatel zadá programu následující vídaje:
i/ dimenzi stavového vektoru, popisujícího proedukty a meziprodukty
ii/ počet typu jednotlivých operací, počet vstupů, výstupů a parametrů
lii/
iv/
v/
ví/
vii/
viil/

jednotkových operací
podmínky aplikovatelnosti
transformační pravidla
počet vstupů konfigurace
maximální počet operací v konfiguraci
složky vstupních vektorů
parametry pro jednotlivé typy jednotkových operací.

ťfdaje v - viii jsou čteny běžným způsobem ze vstupního souboru po řadě fortranskými formáty 12, 12, /4E15.5/, /4E15.5/, jsou pro kontrolu přepsány komentovanou
formou do výstupního souboru, současně jsou též částečně kontrolovány /např, nezápornost/ dodržení horního limitu/. V případě chyby se do výstupního souboru zapíše
příslušné chybové hlášení a výpočet se zastaví.
O generovaných konfiguracích se ve výstupním souboru objev/ následující údaje:
pořadové číslo, počet operací,
pro každou z operací typ, hodnoty vstupních vektorů a místa, kam jsou tyto vstupy
napojeny.
Nakonec je ještě ve výstupním souboru uveden počet nalezených konfigurací.
Pro zadávání údajů byla zvolena jiná metoda:
jsou doplněny do zdrojového programu tak, že 1/ a ii/ se předepsaným způsobem doplní
do programové jednotky BLOCK DATA, podmínky iii/ se zapíší ve formě fortranského
podmíněného příkazu do subroutiny TEST, která vypočítává logickou hodnotu FAIL, určující, zda je uvažovaná operace přípustná /FAIL* FALSE./ nebo nepřípustná a předpisy iv/ se zapíší ve formě fortranských přiřazovacích příkazů do subroutiny TRANSF.
Po doplnění zdrojového textu se program přeloží kompilátorem jazyka Fortran
a je způsobilý k provádění výpočtu.
Tento způsob popisu jednotkových operací byl volen proto, že umožnil podstatné
zjednodušení programu využitím možností kompilátoru Fortran. Nezpůsobí žádné nepohod- '
li uživateli, neboí popis jednotkových operací, založený na provedení řady měření,
se bude měnit velmi málo /změny lze provádět volbou parametrů operací/, takže rekompllace programu bude potřeba jen zřídka.
Obvyklá námitka proti uvedenému postupu je ta, že je nutné popis operací "ladit",
nebot je součástí programu. Vznést ji však může pouze ten, kdo si neuvědomuje, že
chyby mohou vzniknout i při vytváření vstupních dat, takže pokud by popis jednotkových operací byl programu předkládán jako vstupní data, bylo by jej též nutné "odladit". Přitom při ladění kompilátorem je k dispozici daleko propracovanější chybová
diagnostika, než ta, kterou by bylo možné začlenit do programu.
LITERATURA
/I/ Neumann, L., Halová, J., Kučera, L.: Optimalizacija struktury sistemy obezvreživanija rádioaktívnych otchodov atomnych elektrostancij
Sborník Symposia RVHP Issledovanija v oblasti pererabotki oblučennogo topliva
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str. 82
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MODELOV&lf JEDNOTKOVÝCH OPERACÍ
Sumberová, V., Holý, J., Halová, J.
ístav jaderného výzkumu, Rež

ANOTACE
Syntéza optimálního technologického procesu zneškodňovaní provozních odpadů jaderných elektráren vyžaduje vytvořeni matematických modelů všeoh technolatických
operaci /jako je např. odpařováni, sedimentace, bitumenace atd,/ - ttv. jednotkových
operaci, které jsou aplikovatelné v procesu zpracováni RAO. Byly vytvořeny modely
20 jednotkových operaci na základě výsledků československých výzkumných pracoviší,
ale i experimentálních u'dajú převzatých ze zahraniční literatury. V příspěvku jsou
diskutovány vlastnosti vytvořených modelů, jakož i možnosti jejich zpřesněni a roz—
Sířeni.
Strategie zneškodňování provozních odpadů JE je jednoduchá a jednoznačná; spočívá ve snaze radioaktivní složky, obsažené v odpadech, zkoncentrovat, převést do
solldlfikované formy a v této podobě je Izolovat od životního prostředí. Přes tuto
jednoduchost strategie je ve světě v provozu a paralelně se zkoumá a vyvíjí celá řada procesů zpracování RAO, které se od sebe mohou značně lišit. Každý z těchto procesů má svá omezení a své nevýhody a při výběru technologické varianty se uplatňují
subjektivní, často značně rozporná stanoviska. Proto bylo rozhodnuto hodnocení jednotlivých technologických procesů "objektizovat."
Takto vzniklá úloha - tj. syntéza technologického procesu, která je jedním
z nejkomplexnějších a nejproblematičtějších dkolů systémového inženýrství, se řeší
V rámci D(J 07 S<3 RVT

A O1-159-1O4.

Metoda získání řešení sestává ze dvou kroků - tj. vlastní syntézy - generování
všech technologicky možných variant procesu zneškodňování RAO a následné analýzy tj. zhodnocení vygenerovaných variant na základě souboru kritérií, zahrnujících převážně ekologická a ekonomická hlediska.
Procesy /soustavy/ zpracování RAO lze chápat jako posloupnost obecných technologických operací /např. odpařování, drcení, míšení/, které se v dané posloupnosti
mohou objevit i několikrát* V chemickém inženýrství se pro tyto operace užívá názvu
jednotkové operace. Algoritmus umožňující generování soustav vznikl na matematickofyzikální fakultě Karlovy university a byl převeden na výpočetní program pod názvem
"Variabilita systému". V tomto pojetí jsou odpady charakterizovány stavovým vektorem,
který zahrnuje především úroveň radioaktivity a chemické složení. Zařadí-li algoritmus do soustavy určitou technologickou operaci, hodnoty komponent stavového vektoru
se změní podle určitých transformací, tj, matem, modelů jednotkových operací. Je
zřejmé, že vytváření modelů jednotkových operací tvoří podstatnou součást problematiky syntvízy procesu. Vytváření matem, modelů je věnován tento příspěvek, přičemž
cílem není popis vzniklých modelů - ty lze nalézt ve zprávách ŮJV' ' ' , nýbrž ozřejmit a zdůvodnit stanovisko, ze kterého se vycházelo pro řešení tilohy, ukázat přednosti i nedostatky tohoto přístupu a naznačit, jaké jsou možnosti k vytváření rozšířených a zpřesněných modifikací navržených modelů.
Byly studovány tyto jednotkové operace:
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1. Operace koncentrování kapalných RAO
a/
b/
c/
d/
e/

chemická úprava /číření/
filtrace
sedimentace
přechodné skladování
duální ionexové lože 5 regenerací

£/
h/
i/
j/

bez regenerace
smíšené lože bez regenerace
reverzní osmóza
odpařování
spojování a homogenizace kapalných RAO

2. Operace zpracování pevných RAO
a/ třídění tuhých odpadů
b/ lisování
c/ spalování
3. Metody solidifikace končentr. kapalných RAO
a/
b/
c/
d/

cementace s předchozí kalcinací
bitumenace s předchozí kalcinací
vitrifikace s předchozí kalcinací
fixace do organických polymerů

4. Koncové operace
a/ vypouštění do řeky
b/ uložení do úložiště
Odhlédněme nyní od problematiky zpracování RAO a zabývejme se obecnými vlastnostmi matematických modelů jednotkových zařízeni. Modely můžeme dělit z mnoha hledisek: Z hlediska chodu zařízení na modely stacionární a modely dynamické; modely,
které jsou tvořeny lineárními rovnicemi se nazývají lineární, nelineární popis odpovídá nelineárním modelům. Soustava rovnic, která umožňuje ze znalosti parametrů
vstupních proudů přímo určit hodnoty výstupních proudů tvoří model explicitní, modely, které pro určení výstupních proudů vyžadují použití iteračního algoritmu se nazývají implicitní.
Proberme nyní podrobněji vlastnosti modelů, rozdělených z hlediska stupně znalosti mechanismu procesu při tvorbě modelů. Modely teoretické vznikají na základě
detailní znalosti mechanismu studovaného děje, který umožňuje formulace všech bilančních, rychlostních Si rovnovážných vztahů. Konstanty, vystupující v modelech, lze
obvykle vypočítat na základě teoretických iívahj modely tedy mají vysokou prediktivní
schopnost. Bývají často složité, nějjdy náročné na výpočetní čas, při aplikaci na
směsi, tvořené více chemickými složkami, bývá obtížné získat vstupní data pro všechny složky. Při jejich odvození je obvykle nutné zavést různé zjednodušující předpoklady; v reálné situaci pak bývá těžké ověřit, do jaké míry jsou tyto předpoklady
splněny. Platnost modelů bývá obvykle ověřována jen na dvou, maximálně třísložkových
datech. Vzhledem ke složitosti modelu bývá obtížné odhadnout, jak jsou modely citlivé na různé nepřesnosti ve vstupních datech.
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Z modelů teoretických lze vytvářet modely semiempirické / 3 / tím, 2e konstanty
které dříve měly přesný fyzikální význam, zaměníme konstantami získanými regresí experimentálních dat.
V případech, kde nelze sestrojí adekvátní fyzikální model procesu, se užívá modelů empirických, kdy experimentální data se pomocí statistických metod vystihují
zvolenou funkční závislostí, nejčastěji polynemem. Výhodou těchto modelu je jejich
jednoduchost. Obtíže může působit výběr nezávisle proměnných - není-li vzata do úvahy veličina, která děj významně ovlivňuje, má to za následek značné chyby; naopak
zahrnutím veličin, které děj prakticky neovlivňují, se problém zbytečně komplikuje
/ 4 / V chemicko-inženýrské praxi se při tvorbě empirických modelů s výhodou využívá
metod rozměrové analýzy, kdy jako nezávisle proměnné volíme místo fyzikálních veličin bezrozměrný součin mocnin těchto veličin. Vztahy mezi bezrozměrnými veličinami
se zjednoduší a při stanovení závislosti se zmenší počet potřebných pokusů. Metoda
odstraňuje řadu experimentálních obtíží /napr. v hydrodynamice zahrneme-li do kriteria hustotu, lze při experimentech vystačit s jednou kapalinou místo několika/

Vraíme se nyní k problematice zpracování RAO. Vybraných 20 operací tvoří z hlediska možnosti tvorby modelů velmi různorodý systém. Široké možnosti pro teoretický
popis skýtá napr, ionexová kolona, u které bilanční rovnice /zde v diferenciálním
tvaru/ je možno doplnit soustavou rovnovážných vztahů pro výměnné chemické reakce,
které v koloně probíhají, nebo kinetickými vztahy, zahrnujícími difúzi v kapalné
táži., adsorpci na pevném povrchu i vlastní chemickou reakci. V druhém případě se
lze omezit na kinetický popis řídící reakce

/ 4 / . V literatuře lze nalézt řadu teo-

retických prací, zabývajících se reverzní osmozou, která se v posledních letech široce používá k odsolování mořské vody / 5 / . Navržené modely umožňují přímý výpočet
průchodnosti polopropustné membrány i pro jednotlivé ionty přítomné v mnohosložkové
směsi a používají se i k projektům průmyslových zařízení. Je zřejmé, že tímto postupem vytvořené modely by byly velmi složité, V případě ionexové kolony vzniká model
dynamický, při integraci rovnic lze očekávat silné matematické obtíže, v případě reverzní osmozy bude model obsahovat řadu konstant /např, hodnoty volné entalpie pro
disociační reakce ve vodě, osmotického tlaku, difuzních koeficientů ve vodě atd./,
které bude obtížné z literatury získat /pro látky jako Cr, Cs, Sr

atd./.

Naproti tomu operace jako lisování, třídění tuhých odpadů či míšení např. při
fixaci RAO do polymerů, mnoho prostoru pro teoretické úvahy neposkytují.
Operace jako odpařování nebo kalcinace, které spotřebovávají velké množství
energie a jsou tudíž ekonomicky náročné, vyžadují optimalizaci provozních podmínek,
což platí obecně i pro případ zpracování RAO. Využívá se metod rozměrové analýzy,
často na principu získání maximálního množství informací při minimálním množství
experimentů /redukovaný faktoriálový pokus/j model se získává s neaktivními látkami
ze zařízení provozního či poloprovozního charakteru, ověřuje se s reálnými aktivními
roztoky

/9,10/. Získané vztahy však platí vždy jen pro určitý typ jednotkového za-

řízení, např. filmovou horizontální odparku s roztíraným filmem nebo např. fluidní
kalcinátor s parním vyhřívačem a nelze je použít pro jiný typ aparátu jako např.
vertikální odparku se stékajícím filmem kapaliny.
Při vytváření modelů byla snaha vytvořit modely jednotné jak z hlediska matematického /modely stacionární, explicitní/, tak z hlediska íírovně poznání mechanismu
jednotlivých operací. Těžiště tvoří bilanční vztahy - tj. matematické vyjádření zákonů o zachování, platných pro některé fyzikální a chemické veličiny; zde se uplatňují více - složkové hmotové a energetické bilance, bilance aktivity.
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Vzhledem k tomu, že v druhém pololetí 1984, kdy vznikla popisovaná verze modelů, nebyla v äSSR v provozu žádná průmyslová linka na zpracování RAO a řešitelské
pracoviště nemělo možnosti provádět vlastní experimenty, při vytváření modelů bylo
možné vycházet pouze z následujících zdrojů:
1. Poznatky získané z rozhovorů s technology ťJjV
2. Experimentální data a publikace, vzniklé v československých pracovištích - fljv,
Řež, VÚ'JE Jaslovské Bohunice a (?JP Zbraslav.
3* Literární ddaje z provozů průmyslových zařízení mimo ČSSR.
4, Literární ddaje výzkumných pracovlšE mimo CSSR - experimenty prováděné v laboratorním, zřídka kdy poloprovozním měřítku.
Zdroje byly využívány v pořadí, v jakém jsou uvedeny. Hlavním důvodem pro preferenci československých poznatků, byt d/lčích, bylo, že jsou orientovány na průměrné složení RAO z československých JE. Proto byla např. zařazena chemická metoda srážení podle projektu čistírny prádelenských vod pro JE Mochovce. I při výběru aparátů byla snaha vycházet z československých podmínek - např. nebyl převzat model fluidního kalcinátoru, vyvinutý v Idaho Nuclear Corporation vzhledem k tomu, že dosavadní
československá koncepce zpracování RAO s kalcinací ve fluidní vrstvě nepočítá. Přes
ohromné množství údajů, které lze nalézt v literatuře, je možnost jejich využití minimální vzhledem k neúplnosti publikovaných dat /pro vytvořené závislosti obvykle
chybí 1, 2 ddaje/. Pro nedostatek přesnějších a detailnějších informací bylo v některých případech nutné zavést zjednodušující předpoklady, často dosti nereálné např. účinnost filtrace po odstranění tuhých částic je 100 %, při odpařování je přenos solí do kondenzátu Úměrný koncentraci této soli na vstupu do odparky nezávisle
na povaze soli, diet tuhých části ve vitrifikační peci nezávisí na zrnitosti kalcinátu, na způsobu dávkování do pece, na provozních podmínkách, ale je fixním podílem
zpracovávaného množství kalcinátu atd. Tyto předpoklady mají často mezní charakter,
takže lze určit směr odchylky v reálném případě - např. při výpočtu sdílení tepla
v odparce se neuvažuje usazování solí na povrchu topných trubek - přitom je zřejmé,
že v reálném případě bude sdílení tepla pomalejší. Častým předpokladem, který bylo
nutno zavést, je, že chování kapalné směsi je určeno celkovou koncentrací solí, nezávisle na tom, v jakém poměru jsou jednotlivé sole obsaženy. Tento "odvážný" předpoklad byl překvapivě potvrzen rozsáhlými experimenty dr. Beráka /2/, kdy data pro
průnik ionexové kolony byla lépe korelována vztahy s jedinou nezávisle proměnnou tj. celkovou solností než vztahy zahrnujícími 6 chemických složek studované směsi.
V některých případech bylo nutné chování některých látek doslova odhadovat
/příklad - při reverzní osmoze soudíme, že organické látky polopropustnou membránou
neprocházejí - vycházíme z představy membrány jakožto síta, kterým relativně velké
molekuly organických látek neprojdou/ - oprávněnost těchto odhadů nebylo možné ověřit, ovšem na generování technologicky možných variant tyto odhady pravděpodobně
nebudou mít vliv.
Z uvedeného vyplývá, že vytváření modelů jednotkových operací není proces jednorázový, ale kontinuální. Vzniklé modely je třeba stále zpřesňovat, především zahrnutím zkušeností z provozu čsl. linek na zpracování RAO, zpracováním nových podkladů
z literatury. V budoucnu by bylo potřebné zahrnout některé další jednotkové operace
/adsorpce, minerální sorbent/, ale i vytvořit několik variant pro vybrané operace
/např. více typů odparek, více způsobů chemického srážení, různé náplně ionexových
kolon atd./. Užitečné by bylo hlouběji využít chemicko-inženýrského postupu, rozpracovaného v technologii čištění odpadních vod a jiných příbuzných oborech, dále pokusit se v případě empirických vztahů o převedení na vztahy mezi bezrozměrnými veliči-
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nami. Je nutné soustředit se především na vytvoření vztahů mezi technolog, podmínkami a charakteristikami vyjadřujícími kvalitu finálního produktu. Takto rozšířené modely bude možné spolehlivě využít i k řešení simulačních víloh jako např. - simulace
chodu linky při změně složení odpadů /v důsledku nových technologických postupů na
JE - např, nových způsobů dekontaminace nebo v důsledku havárií/ nebo nalezení podmínek provozu linky, změníme-li požadavky na finální produkt.
Důležitou součástí každého modelu jsou vztahy, určující rozsah proměnných,
v kterém lze daný model aplikovat. V našem případě u koncových operací tvoří vlastni
náplň modelu. Tyto vztahy tvoří soustavu nerovností pro jednotlivé složky stavového
vektoru* jen pro současné splnění sršech podmínek je daná operace aplikovatelná. Příklad nerovnosti: koncentrace suspendovaných částic nesených kapalin do ionexové kolony musí být velmi nízká /nižší než určitá mez, daná zkušenostmi technologů/, aby
nedošlo ke zhoršení až zastavení funkce koleny. V této variantě modelu jsme se omezili jen na podmínky aplikovatelnosti, které přímo vyplývají z technologie. Je zřejmé, že tato část modelu je pro program "variabilita systému" podstatná, neboř, má
přímý dopad na počet generovaných variant. Praktické zkušenosti s programem ukáží,
zda je tento postup dostačující; v případě, že počet generovaných technol. postupů
bude příliš vysoký, bude jej nutné doplnit o další pravidla heuristické povahy.
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MODELOVÁNÍ ODSDHU RAO ZE SOLIDIFIKAČNÍ LINKY
Kindler, E., Růžička, F.
Katematicko-fyzikální fakulta Karlovy univerzity, Praha
tfstav jaderného výzkumu. Řež

ANOTACE
Slánek ee zabývá pouiitím předmětně zaměřeného programováni a jazyka SIMULA 67
pro modelování variant odsunu RAO ze solidifikační linky, přičemi ae v modelu uvaiuje i vliv ozáření na personál a z toho plynoucí zálohování pracovních skupin, Slánek ukazuje metodiku naprogramování různých modelů - naprogramování společných programových modulů reflektujících abstraktní pojmy od nejobecnějších /oasový rytmus/
po konkrétnijií /r-jtmus týdne, dne, směny a pracovního úkolu/ aS po konkrétní modely
variant v konkrétních situacích. Ňa konci příspěvku jsou krátce uvedeny numerické
výsledky. Předmětně zaměřené programování se ukazuje být velmi efektivním prostředkem pro realizaci složitých počítačových modelů.
1. ÚVOD
Exaktní podklady pro rozhodování ve věcech složitých systému se Často vymykají
tradičním analytickým matematickým postupům a vyžadují nový přístup - počítačového
modelování, které spočívá v tom, že všechny vlastnosti systému, o nichž předpokládáme, že mohou exaktní podklady a tím i rozhodnutí ovlivnit, implementujeme do počítačového modelu, s nímž pak provádíme experimentování místo pokusů s reálným zkoumaným
systémem a výsledky experimentů se snažíme realisticky interpretovat pro zkoumaný
systém. Počítačové modelování má podstatný význam v jaderné energetice. Zvláštní oblast počítačového modelování, která má za sebou nejbohatší historii a vypracovala
bohatství různých více či méně specielních technik, jež může nabídnout i jiným oblastem počítačového modelování, je počítačová simulace /krátce simulace/, při níž je
zkoumaný objekt chápán jako dynamický systém, tj. systém měnící svůj stav v newtonovsky chápaném čase, a při níž nadto počítačový model zobrazuje odpovídající změny ve
stejném časovém pořadí jako nastávající ve zkoumaném systému.
Simulace má v jaderné energetice bezpochyby význačné místo, ať už mají být exaktní podklady spojitého, diskrétního či kombinovaného diskrétně-spojitého charakteru.
Simulace je totiž jediná univerzální metoda, která dává exaktní podklady pro výzkum
systémů, v nichž interaguje složité chování v čase /např. vznik front/ s jistou netriviální konfigurací v prostoru. Tyto interakce nastávají často při řízení složitějších systémů či jejich částí, kde se dostává do konfliktu neovladatelná fyzikální
realita s nutností řízeného pracovního procesu.
2. POPIS ZKOUMANÝCH OBJEKTO
Jednou třídou takových problémů jsou problémy odsunu radioaktivního odpadu. V této práci si všímáme odsunu ze solidifikační linky, při čemž všechny systémy, které
nás zajímají, předpokládáme, jako by existovaly v pevných cyklech pracovních týdnů,
dnů a směn, a jako by v nich mělo být zpracováno /dopraveno ze solidifikační linky/
osm sudů v každém pracovním dni, a to rovnoměrně v jedné směně. Dále předpokládáme,
Se obsluha dostává při bezhavarijním manipulování s jedním sudem dávku ozáření DM
/dávka-manipulační/, a že s jistou pravděpodobností může dojít k havárii, při níž
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obsluha dostane dávku ozáření DH /dávka-havárie/ a při níž se pracovní proces přeruší na dobu TK.
Pro různé způsoby /technické realizace/ odsunu platí, že se mohou lišit velikostmi DM, DH a TH a poetem pracovníků v pracovní skupině. Dostanou-li pracovníci
celkové množství dávky, jež překračuje kritickou hodnotu CRIT, musejí být nahrazeni
na konci směny novou pracovní skupinou a mohou se vrátit do pracovního procesu až
po jisté době DELTA. Lze rozeznávat dvě možnosti - návrat přesně po DELTA nebo návrat až následující pondělí ráno. CRIT a DELTA jsou standardní hodnoty. Je vhodné
si všimnout, že předpokládáme, že všichni pracovníci téže skupiny dostávají stejné
dávky ozáření, pracují vždy spolu a nepřecházejí do jiných skupin, a tak lze zkoumané systémy zjednodušit, jako by v každé jejich pracovní skupině byl jediný pracovník:
v podkladech, jež vypočítá počítač

"experimentováním na modelu" se totiž pak jen

násobí počet nutných pracovních skupin počtem pracovníků ve skupině, abychom dostali
informaci o tom, kolik pracovníků je nutné mít k realizaci příslušné technologie odsunu.
Kromě právě zmíněného počtu pracovních skupin, nutných k provedení prací, je
při experimentování s modelem systému třeba zjišťovat, jak se přesouvají úkoly z jedné směny do směny následující a dalších, případně i z jednoho dne do dne dalšího.
3. METODA REALIZACE MODELU
Jelikož výše uvedené systémy jsou poměrně složité systémy, v nichž se sice tvoří fronty, ale jinak nemají žádné společné vlastnosti s jinými systémy, pro které
existují propracované simulační prostředky programování /např. se systémy hromadné
oblsuhy či se spojitými systémy se soustředěnými parametry/, bylo použito jazyka SIMULA 67 / I / , / 2 / , který po prvé v historii implementoval tzv. techniku předmětně zaměřeného programování, jež je nyní v celém světě pokládána za nový objev nejmodernějšího způsobu programování: umožňuje vyjít od abstraktních pojmů, tyto stále více konkretizovat, až dospějeme k modelu konkrétního systému resp. třídy systémů lišících
se jen numerickými parametry.
3.1 Nejobecnější pojmy
Základním pojmem je pojem cyklu, což je nějaký děj probíhající v čase a stále
se opakující. To, co se v něm opakuje, je ovšem neurčeno a může to trvat různě dlouho.
Pojem cyklu je dále specifikován na užší pojem hodin: každý exemplář prvku systému, který tento pojem reflektuje, je spojen /nese si "s sebou"/ hodnotu své "periody",
a to, co jakožto cyklu opakuje, lze vyjádřit jako dvojici "vlastní práci" a následné
čekání po dobu rovnou periodě, při čemž vlastní práce je zatím nespecifikována.
3.2 Pojmy pevných rytmů
Zvláštní případy hodin jsou týdny, dny a směny. To, co jsme výše nazvali "vlastní práce" hodin, představuje u týdnů, dnů a směn jednak jisté "působení" na hodiny
"nižšího" řádu, jednak jistý zásah v tisku. Působení do nižšího řádu spočívá hlavně
v tom, že týden ve svém počátku musí "nulovat" index dnů v týdnu, že den musí podobně nulovat index směny ve dni a že směny musejí evidovat, zda nemají ještě zpracovat
nějaký zbytek dkolu z předešlých směn. Nadto každý takový druh hodin musí měnit sám
svůj index. Tedy každá směna přičte jedničku k indexu směny ve dni /nazvali jsme ho
"order", každý den vynuluje order a přičte jedničku k indexu dne v týdnu /nazvali
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jsme ho "index"/ a každý týden vynuluje index a přičte jedničku k pořadovému číslu
týdne v celkové době /nazvali jsme ji "counter"/ - ta se používá k případnému zastavení celého pokusu po několika týdnech, což udělá také týden. Nadto ještě každý den
aktivuje na začátku své periodické činnosti proces reprezentující pracovní úkol
/viz 3.3/.
Při tisku výsledků jsme vyšli z představ, že každý den dostane v protokolu jeden řádek, na jehož počátku bude symbol dne v týdnu /P,U,S.../, za nímž budou následovat 3 pole odpovídající třem směnám. Směny tedy budou reprezentovány sloupci v tisku. Ony budou seskupeny do odstavců podle týdnů. Týden tedy udělá v tisku zásah spočívající ve vytištění jedné prázdné řádky, den udělá v tisku zásah spočívající v tom,
že se tisk nastaví na nový řádek a v něm se hned na začátku vytiskne kód dne, a směna udělá zásah v tisku spočívající v tom, že se posice pro tisk v řádku nastaví na
jisté místo.
3.3 Pojmy proměnných rytmů
V systémech odsunu RO.existují složky, které mají jistý cyklus, ale podléhají
výkyvům v čase, takže tyto pojmy nelze chápat jako zvláštní případy pojmu hodin,
i když jde o zvláštní případy pojmu cyklu. Tyto pojmy jsou pojmy obecného pracovního ilkolu, specielního pracovního úkolu a pracovníka.
Obecný pracovní iíkol je cyklus, který v každém svém kroku provede to, co tvoří
vlastní pracovní náplň /nazveme to symbolicky "vnitřek/, při čemž před tím zajistí
vše, co se má o tomto úkolu evidovat: zapamatuje si čas začátku práce na tomto úkolu a překlopí indikátor práce na stav "ano": tento indikátor informuje, zda "se pracuje" čí zda už je práce skončena. "Vnitřek" sám není u tohoto pojmu specifikován,
ale po něm se provedou následující akce: od současného času, t j , od časového okamžiku, kdy byl pracovní úkol skončen, se odečte délk^. směny a výše uvedený zapamatovaný
čas začátku plnění pracovního úkolu. Je-li výsledek nekladný, byl pracovní úkol proveden, v jedné směně a vytiskne se o tom heslovitá informace. V opačném případě se
plnění pracovního úkolu protáhlo do další směny: vytiskne se o tom také heslovitá
informace a výše uvedený rozdíl, znamenající přesčasy ztrávené na plnění pracovního
úkolu, se přičte k hodnotě proměnné "přesčasy", na níž se všechny přesčasy akumulují.
Pak se provede převedení indikátoru stavu práce na "ne". Nadto se ještě musí zjistit,
zda nešlo o pracovní úkol z předešlého dne a zda tedy už nečeká další pracovní úkol,
který je třeba realizovat, to se provádí tak, že obecně evidujeme počet pracovních
úkolů, které z minulosti do daného dne přešly, na proměnné N: když začne nový den,
a indikátor pracovního stavu je "ano", přičte se k N jednička /viz výše poznámka
u pojmu dne/, když skončí provedení pracovního úkolu, testuje se ještě hodnota N:
pokud je rovna nule, čeká pracovní úkol, až bude sám aktivován dalšího dne ráno,
když je N kladné, odečte se od něho jednička a hned se opakuje vše, co bylo pro celý
krok pracovního úkolu právě uvedeno.
Specielní pracovní úkol se týká našich systémů, tedy zpracování osmi sudů. Jde
tedy o zvláštní případ obecného pracovního úkolu, jehož "vnitřk" je definován takto:
je to cyklus o osmi krocích, kde v každém z nich se čeká jednu hodinu /jde o abstrakci manipulace se sudem/ a pracovníci dostanou dávku DM. Pak se s jistou pravděpodobností generuje havárie, pokud nastane, vytiskne se údaj /symbol havárie a pořadí kroku, t j . sudu ve směně/, pracovníci dostanou dávku ozáření DH a práce se přeruší na
dobu TH /abstrakce z odstraňování havárie/.
Pojem pracovníka je chápán jako zvláštní případ cyklu, jehož každý krok reprezentuje pracovníka v době mezi dvěma přerušeními práce z důvodů nadměrného ozáření.
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Struktura kroku cyklu je tedy tato: za kumulovanou dávku ozáření pracovníka /nazvali
jsme ji "dose"/ se dosadí nula, vytiskne se kód návratu pracovníka do práce a pracovník vstoupí do "fronty" pracovníků "-ekajících v záloze, až bude treba zúčastnit se
pracovního procesu. Tím je vše vyřízeno, neboř další akce /vlastní vstup do pracovního procesu a přijímání dávek záření/ provádějí jiné prvky systému na pracovníku,
který se při tom chová jako pasivní element. Lze říci, že tyto akce provádí pracovní
úkol, což už jsme poznali u přijímání dávek záření. Pro vstup do pracovního procesu
to provede v souvislosti s pracovním úkolem procedura ozáření, o níž se zmíníme dále.
Připomínáme, že pojem pracovníka znamená v naší abstrakci celou pracovní skupinu!
3.4 Další akce
Strukturování pojmů výše uvedeným způsobem reflektuje "vidění světa", jak existuje mimo matematické modelování. Přesto však se může zdát rozdělení pojmu pracovního úkolu na dva - obecnější "obecný pracovní úkol" a specializovaný pru^ovní úkol,
reprezentující to, co je pracovním úkolem v odsunu RO ze solidifikačních linek zbytečné.
Vskutku tomu tak je, nehledíme-li na psychologii programování: konkrétní pracovní úkol je totiž dosti obsažná akce, a je tedy vhodné si práci na jejím forma1izování rozdělit na dvě etapy - obecný pracovní úkol a jeho konkretizaci; nadto pojem
obecného pracovního úkolu se velmi dobře využije i v modelech jiných systémů než
odsunu RO ze solidifikačních linek.
Podobným způsobem byl strukturován pojem pracovního úkolu /konkrétního/ i v aspektech havárie: havárie je chápána jako specielní akce popsaná ve formě procedury
/podprogramu/ zvlášť, zatím co v popisu pracovního úkolu se vyskytuje jen příkaz
"s jistou pravděpodobností vyvolej proceduru vzniku a průběhu havárie".
Zcela stejnou metodou byla formalizována i další událost, totiž ozáření: je naprogramována jako procedura /podprogram/ s jedním parametrem, totiž dávkou, kterou
pracovník dostane. Hodnota tohoto parametru se přičte k hodnotě atributu "dose" /celková dávka ozáření - viz výše/ prvku, který se nazývá "worker" a který je právě účastný na plnění pracovního úkolu. Pokud po přičtení dosáhla či přesáhla tato hodnota
hodnotu CRIT /viz část 2/, tj. pokud tím pádem dostal pracovník nadměrné množství
ozáření, je tím vyloučen z dalšího pracovního procesu: provede se to tím, že je aktivován za příslušnou dobu DELTA /resp. - v jiné variantě - následující pondělí/. Nadto se vezme první prvek fronty pracovníků čekajících na zapojení do pracovního úkolu
a prohlásí se za "worker": tím je dostatečně zajištěno to, aby byl další prvek modelován jako aktivní pracovník /dostává ozáření, po kritické dávce je poslán na rehabilitaci atd/. Pokud první prvek ve zmíněné frontě není, tj. pokud je tato fronta
prázdná, neexistuje zálohující pracovník, a tedy se vydá hláška o tom, že předpokládaný počet pracovních čet je nedostačující. V první variantě modelování se pak ukončil simulační pokus, v nové variantě se v tomto okamžiku generuje nový pracovník
a ten se stane prvkem nazvaným "worker". V nové variantě lze tedy vyjít od jediného
pracovníka a na konci vypočti dostaneme m j . informaci o tom, kolik pracovníků /pracovních skupin/ je pro plnění daného pracovního úkolu třeba.
3.5 Sestavení modelu
Z formalizovaných pojmů uvedených v předešlých oddílech tohoto příspěvku byl
pak sestaven model, s nímž bylo experimentováno takto:
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Byl generován jeden prvek třídy týdnů a nazván monday; byl generován jeden prvek třídy dnů a nazván morningi byl generován jeden prvek třídy směn a nazván work.
Všechny tři prvky byly aktivovány. Na to byl generován jistý počet /daný vstupní
hodnotou/ prvků třídy pracovníků a jeden prvek třídy specielních pracovních úkolů.
To bylo vše, pokud jde nejen o utvoření modelovaného systému, ale i pokud jde o jeho "nastartování". Pak už bylo třeba jen dodat koncové příkazy, totiž tisk celkových
přesčasů a v nové variantě i tisk pracovníků /skupin/ nutných k provádění pracovního

4.
Model byl zkoušen s různými parametry /vstupními hodnotami/, reprezentujícími
jednak použití válečkové trati, která vyžaduje dlouhé opravy /hodnoty TH/, ale při
bezhavarijním provozu působí menší ozáření /hodnoty DM/, jednak použití vysokozdvižných vozíků, které naopak zvyšují hodnoty DM ale znafině snižují hodnoty TH. Rovněž
dávka při havárii /hodnota DH/ je v případě vysokozdvižných vozíků menší než v případě válečkové trati. Výsledky ukázaly, že použití vysokozdvižných vozíků je výhodnějaí po všech stránkách. Při tom bylo např. i testováno, jak se změní výstupy ze
systémového modelu, když návrat v pondělí nahradíme návratem přesně za dobu DELTA:
nešlo o nějaký důležitý výstup pro praxi, ale o test, zda model může být zjednodušen použitím druhé varianty. Zjednodušen vskutku být může, nebo? výstupy se v obou
variantách nelišily.
Předmětně zaměřené programování se ukázalo jako velmi výhodný způsob přípravy
modelu, neboť formalizovane /a vyzkoušené/ obecné pojmy lze nyní aplikovat i k řešení jiných Úkolů vztažených k ozáření, k řízené pracovní době, ba i k jiným rytmům
než týdenním, denním a směnným.
Formalizace všech pojmů zabrala jednu stránku výpisu na standardní řádkové tiskárně počítače, tj. asi 2 strany normalizovaného rukopisu. V závěru článku uvádíme
popisy základních pojmů /tříd jazyka SIMULA/, jejichž názvy jsou z důvodů lepší čitelnosti v anglickém kontexu převedeny do angličtiny. Vidíme, jak je předmětně zaměřené programování i iSsporné.
process class cycle) begin L:> inner; go to L end}
cycle
class clock) begin integer period)
clock
clock

inner) hold /period/ end)
class week) begin outimage; index:=0; counter:*
counter-t-1) if counter > duration then activate main end;
class day) begin index:=index+l» outimage;
outchar /code/[index]/) if busy then N:»N+1;

clock

activate work end;
class workshift; begin order:«order+l; if busy then begin setpos
/position/; outint /order,1/;

cycle

position:sposition+20 end end;
class working; begin position:*13; padla:=time+8;
busy:xtrue; order:=0; inner; padla:stime-padla;
if padla £ 0.0 then outtext /"DOBRE "/ else
begin if padla > aux then outtext /"???"/;
outtext /"PŘESČAS"/; outfix /padla, 1,5/;
přesčasy:aprescasy+padla
end; busy:=false; if N > O then N:=N-1 else
passivate end;
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working class workingspec; for i:=l step 1 until 8 do
begin hold /0.99999/; irradiation/DM/j if draw
/PROB, U/ then error end;
cycle

class man: begin real dosej dose:=0; outchar /'/'/ĺ
wait/men/ end;

procedure error; begin irradiation/DH/; outchar /'+'/>
outint/i,l/; hold/DT/ end;
procedure irradiation/X/j real X; inspect worker do
begin dose:»dose+X; if dose > CRIT then begin
activate this process delay DELTA;
inspect men-first when man do
begin aout; worker:-this man end
otherwise newman end end?
procedure newman; inspect new man do begin out; worker:this man; obsluha:=obsluha+l; outchar /'§'/ end;
pozn.: tato procedura byla naprogramována až v nové verzi,
ref/head/men; ref/man/worker; ref/week/monday; ref/day/ morning;
ref/working/work; ref/workshift/shift; morning:-new day;
monday:-new week; shift:-new workhisft; activate monday;
activate morning; activate shift; men .--new head; worker:-new man;
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K PROBLEMATICE EKONOMICKÉHO VYHODNOCOVJfof TECHNOLOGICKÝCH VARIANT ZNEŠKODŇOVANÍ
RAP Z PROVOZU JADERNÝCH ELEKTRÁREN
Janout J.

Vysoká škola ekonomická, Praha

ANOTACE

Ekonomické vyhodnocováni technologických variant zneškodňováni RAO z provozu jaděrných elektráren lze v zásadě odvíjet z obecného postupu, ekonomického hodnoceni
technologických variant, které je založeno na systémovém souměřeni vynaícženjch nákladů a doaaSených účinků ve všech reálných souvislostech.
V podmínkách procesů zneškodňováni RAO se- však projevuji některá specifika, která je nutno v daném hodnoceni respektovat. Jsou to především mimo ekonomi aká kritéria
z úrovně životního prostředí, sdružený vztah k výrobě jaderné energie v základním
technologickém procesu jaderné elektrárny a skutečnost, že výsledné produkty procesu
zneškodněni RAO nemají měřitelnou ekonomickou užitečnost.
Ekonomické vyhodnocováni technologických variant zneškodňováni RAO zahrnuje aclý systém hodnoceni, který má určitou hierarchickou strukturu a vyiiaduje určitou
iterativnost. To plně odpovídá úrovni složitosti hodnoceného ppoaesu a bohatosti relaci, které se při jeho průběhu projevuji. V příspěvku je uspořádáni' takového systému hodnocení analyzováno,
1. ÚVOD
Zneškodňování RAO z provozu jaderných elektráren představuje především technický a technologický problém, jehož řešení dále ovlivňují požadavky a kritéria z úrovně životního prostředí.
Zároveň však vystupuje tento proces i jako ekonomický problém, když smyslem ekonomického hodnocení je vyjádřit stupeň ekonomické racionality v úvahu přicházejících
variant. Mezi technicky a technologicky určenými způsoby zneškodňování RAO a jejich
ekonomickým vyhodnocováním tak existují zvláštní vztahyj technika a technologie nabízí na jedné straně možné alternativy zneškodňování RAO k jejich ekonomickému hodnocení, to pak zpětně ovlivňuje volbu ekonomicky najracionálnejší alternativy.
Ekonomické hodnocení technologických variant zneškodňování RAO se soustřeďuje
na vyjádření ekonomických nákladů a ekonomických účinků a jejich vzájemné souměření
při uplatňování odpovídajících kritérií hodnocení. Tento postup zdaleka nepředstavuje prosté vyjádření ekonomických nákladů a účinků a jejich mechanické porovnání, ale
musí v plném rozsahu respektovat celou složitost ekonomických vztahů a souvislostí,
které se v hodnocených alternativách projevují.
Systém ekonomického hodnocení má jednak hierarchický charakter, v němž se prolínají kritéria nižšího a vyššího řádu, vyjadřující různé relativní vztahy části
a celku, subsystému a nadsystému; zároveň však má nutně i iterativní charakter*

2. VŠEOBECNÉ, ZÄKLADNÍ EKONOMICKÍ KRITÉRIUM EFEKTIVNOSTI PROCESU ZNEŠKODŇOVANÍ RAO
Proces zneškodňování RAO jako celek představuje určitý relativní samostatný technický a technologický systém; jako takový musí být orientován základním, všeobecným
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funkčním kritériem ekonomické racionality, vztahujícím se k jeho průběhu jako celku
a respektujícím i jeho začlenění do systému vyššího řádu. K formulaci takového funkčního kritéria je nutné proces zneškodňováni RAO identifikovat.
2.1 Identifikace technologického procesu zneškodňováni RAO jako relativně samostatného systému
Analogicky jako při identifikaci každého systému je možné i u procesu zneškodňování RAO vymezit jeho vstupy, vlastní transformací a výstupy? zároveň je nutné určit i jeho hraniční vazby na vstupu a výstupu.
Proces zneškodňování RAO je na svém vstupu určen jak do co svého charakteru,
tak co do svého rozsahu množstvím a druhy RAO, vznikajících v provozu jaderné elektrárny, které je nutné odpovídajícím způsobem zpracovat. Podobně je na svém výstupu
určen požadavky životního prostředí, které jsou vyjádřeny jednak v zadáních způsobu
a míry zneškodnění RAO, jednak v zadáních technických možností konečného uložení
RAO. Podmínky, které se tak projevují na hraničních vazbách procesu zneškodňování
RAO, projevující se v posloupnosti dílčích technologických procesů, postupů a fází,
ve kterých dochází k požadované redukci vstupního RAO v konečné produkty určené k trvalému uložení.
V souladu s touto identifikací procesu zneškodňování RAO je nutné jej považovat
za relativně samostatnou technologickou součást provozu jaderné elektrárny. To vyplývá z jejího určení jako tzv. sdružené výroby, pro kterou je charakteristické, že
v jednom technologickém procesu vzniká objektivně vedle určeného hlavního a základního výkonu více dalších doprovázejících výkonů, které mohou mít různou míru užitečnosti. V případě jaderné elektrárny tak vedle vyrobené finální energie vzniká jako sdružený produkt např. teplo. Za zvlášní druh sdruženého produktu je však třeba považovat i vznikající RAO jako jeho extrémní typj lze jej označit za sdružený produkt
/odpad/ s tzv. negativní hodnotou, pro který je charakteristické, že nemá pozitivní
užitečnost, ale vyvolává ještě dodatečné náklady na jeho zneškodnění.
2.2 Základní, všeobecné kritérium procesu zneškodňování RAO, odvozené z jeho identifikace jako relativně samostatného systému
Z identifikace procesu zneškodňování RAO vyplývá i typ a charakter základního,
všeobecného kritéria jeho ekonomické racionality.
Hodnocení ekonomické racionality a efektivnosti každého výrobního procesu je
založeno na systémovém souměření ekonomických nákladů, které jsou jeho výsledkem;
platí přitom jednota duality extremálních hodnot kritéria, minima nákladů a maxima
efektu.
V případě technologických procesů zneškodňování RAO však RAO určený k trvalému
uložení nemá bezprostředně měřitelný ekonomický efekt, takže v ekonomickém hodnocení
nelze použít extremální hodnotu kritéria maximalizace konečného užitečného efektu.
Proto obsahem základního ekonomického kritéria se stává jeho druhá extremální hodnota, minimum vynaložených nákladů, vztahovaných k určitému kalendářnímu období /např.
roku/.
Pojetí minimálních nákladů je ovšem relativní a závisí na množství RAO vznikajícího z provozu jaderné elektrárny; kritéria minima nákladů na proces zneškodňování
RAO je proto možné použít jen v případech, kdy se zpracovává dané množství RAO.
Jestliže je však množství RAO přecházejícího z provozu jaderné elektrárny alespoň v určitém rozmezí závislé na intenzitě jejího provozu, pak je nutné toto krité-
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rium vyjádřit v relaci k vyrobenému množství jaderné energie) jako cílové, všeobecné
kritérium ekonomické efektivnosti technologických procesu zneškodňování RAO je možné
uplatnit kritérium minima nákladů na zneškodňování RAO, vztahované k jednotce vyrobené jaderné energie.
ťfčelné naplnění tohoto kritéria je však záležitostí složitého výběru, a to ve
dvou základních směrech. Za prvé z hlediska výběru optimálních vztahů, které se realizují na hraničních vazbách mezi relativně samostatným procesem zneškodňování RAO
a základním procesem výroby jaderné energie na jedné straně a systémem životního
prostředí na druhé straně a za druhé z hlediska výDěru optimálního strukturálního
uspořádání vlastního technologického procesu zneškodňování RAO.
3. OPTIMÄLNÍ ŘESENf VZTAHU TECHNOLOGICKÉHO PROCESU ZNEŠKODŇOVANÍ RAO NA HRANIČNÍCH
VAZBÄCH
Prvním předpokladem ekonomické efektivnosti procesu zneškodňování RAO je odpovídající řešení jeho vztahu na hraničních vazbách. Jde vlastně o problém ekonomického hodnocení substituce na úrovni příslušných hraničních vazeb, když průniky z procesu výroby jaderné energie a z úrovně životního prostředí přímo ovlivňují rozsah
a způsob vlastního technologického procesu zneškodňování RAO.
3,1 Vliv substitucí nákladů mezi základním procesem výroby jaderné energie a vlastním
technologickým procesem zneškodňování RAO
Pokud technické a technologické možnosti umožňují regulovat provozní režim jaderné elektrárny směrem k minimalizaci množství vznikajícího RAO, lze uvažovat o specifické substituci mezi vyššími náklady, vznikající při zpřísněném provozním režimu
jaderné elektrárny, omezujícím množství vznikajícího RAO.
Protože tato substituce nákladů vzniká na hranicích určité úrovně provozního režimu jaderné elektrárny lze je označit jako hraniční substituci nákladů provozního
režimu jaderné elektrárny. Pro její racionalitu platí pravidlo, podle kterého bude
tato substituce irelevantní v případě, kdy hraniční náklady substituce v obou systémech budou totožné. Obvyklejší však bude, že hraniční náklady některé z možných substitucí budou nižší/ než jiné; v tomto případě bude účelné ji realizovat. Když např.
budou náklady na zpřísnění provozního režimu jaderné elektrárny nižší než by byly
náklady na zpracování většího množství RAO, pak bude ekonomicky účelné rozvíjet zdokonalování provozního režimu jaderné elektrárny. Výběrem racionálnější substituce se
zároveň naplňuje i všeobecné kritérium ekonomické efektivnosti procesu zneškodňování
RAO; celkové nižší náklady z dané substituce budou znamenat i snížení nákladů na
zneškodňování RAO; celkové nižší náklady z dané substituce budou znamenat i snížení
nákladů na zneškodňování RAO vztahované na jednotku vyrobené jaderné energie.
3.2 Vliv substituce požadavků životního prostředí a nákladů technologického procesu
zneškodňování RAO
Rozsah procesu zneškodňování RAO a tím i výše nákladů, která je vynaložena závisí i na striktnosti požadavků životního prostředí na míru zneškodnění RAO jako konečného produktu. Pokud by bylo možné tyto požadavky určovat s určitou proměnlivostí,
popř. tolerantností, pak by přicházel v úvahu výběr optimální ekonomické rovnováhy
mezi ekonomickými důsledky požadavků životního prostředí na míru zneškodnění RAO
a náklady na jeho zneškodnění. Jde opět o substituční problém, při kterém se hodnotí
substituce mezi důsledky působení RAO v životním prostředí a náklady na zneškodnění
RAO.
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Takové hodnocení však předpokládá určité ekonomické ohodnocení působení RAO
v životním prostředí při proměnlivé míře jeho zneškodnění. Ekonomické rovnováhy by
se dosáhlo v takovém stupni substituce, při kterém by hraniční náklady na jednotku
dokonalejšího zneškodnění RAO byly totožné s náklady, resp. škodami, které by tato
hraniční jednotka působila v životním prostředí. Ekonomicky Účelnější je pak takové
řešení, které způsobuje nižší náklady ze substituce* to zároveň umožňuje naplňovat
i všeobecné kritérium ekonomické efektivnosti procesu zneškodňování RAO, protože vede k minimalizaci nákladů na zneškodnění RAO na jednotku vyrobené jaderné energie.
4. VLIV STRUKTURNÍHO USPORÄDÄNÍ TECHNOLOGICKÉHO PROCESU ZNEŠKODŇOVANÍ RAO NA JEHO
CELKOVOU EFEKTIVNOST
Celý proces zneškodnění RAO je nutně rozložen na jednotlivé dílčí technologické
procesy, stupně a fáze, jako je např. prvotní sběr, třídění a přechodné skladování
RAO z provozu jaderné elektrárny, jednotlivé technologické procesy zneškodnění a redukce RAO /spalování, lisování, fragmentace, odpařování apod./, technologické procesy úpravy redukovaného radioaktivního produktu ke konečnému uložení /bitumace, cementace apod./, jednotlivé způsoby přepravy konečného produktu na úložiště a konečně
jednotlivé formy konečného uložení zpracovaného RAO. V tomto strukturním uspořádání
vznikají různé kvantitativní a časové vztahy mezi jednotlivými dílčími procesy,
stupni a fázemi, přičemž platí, že stejného výsledku z hlediska daných požadavků
životního prostředí lze získat různým strukturním uspořádáním technologického procesu zneškodňování RAO jako celku, které zahrnuje všechny kvantitativní, prostorové
i časové vztahy. Kritériem takové volby jsou minimální náklady na proces zneškodňování RAO jako celku, vztahované k zvolenému časovému období

/rok/.

Volba optimálního strukturního uspořádání předpokládá souměření zaměnitelných
variant strukturního uspořádání technologického procesu jako celku. To je však možné
uskutečnit jen v případě, že všechny zaměnitelné varianty strukturního uspořádání
jsou souměřitelné do jejich konečného efektu a rozdíly, které vyplynou z takového
souměření jsou výhradně výsledkem jen jejich rozdílné nákladovosti.
Takové podmínky však nebývají v praxi zcela běžné, at již proto, že v jednotlivých zaměnitelných variantách jsou používané potenciální výrobní činitelé /zařízení,
agregáty, budovy/ spojeny s různým kalendářním časem jejich využívání nebo proto,
že jejich konečné hmotné efekty /množství redukovaného konečného produktu určeného
k trvalému uložení/ nejsou stejné.
Za takových podmínek je nutné zajistit souměřitelnost zaměnitelných variant
strukturního uspořádání celého procesu určitou metodickou cestou. Jejím výsledkem
jsou tzv. převedené náklady jednotlivých zaměnitelných variant, které na základě
příslušných metodických úprav vztahují reálné náklady každé varianty ke stejnému času jejich hodnocení a případně i ke stejnému konečnému naturálnímu efektu.
5. ALTERNATIVNÍ SUBSTITUCE DÍLČÍCH TECHNOLOGICKÝCH VARIANT A JEJÍ VÍZNAM PRO
EFEKTIVNOST CELÉHO PROCESU
Na další hierarchické úrovni ekonomického hodnocení technologických variant
zneškodňování RAO je třeba se zabývat ekonomickým významem jednotlivých dílčích technologických procesů, stupňů a fází a relacemi mezi nimi.
Z hlediska této úrovně se projevují různé možnosti vzájemné záměny, substituce
jednotlivých dílčích technologických procesů, stupňů nebo táží, které vedou ke stejnému nebo alespoň srovnatelnému konečnému efektu naturálního zneškodnění RAO. Tak
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např. zdokonalením prvotního sběru a třídění RAO je možné zracionálnit další navazující technologické procesy jeho zpracování, lze vzájemně zaměňovat a kombinovat technologické procesy redukce RAO jako je fragmentace nebo lisování, je možné uvažovat
o různých zaměnitelných technologiích konečné úpravy RAO k uložení, jako např. bitumenací, cementací apod., zaměňovat rozsah redukce RAO a množství RAO k trvalému uložení, různé způsoby přepravy RAO apod. Protože v daných případech jde o substituci
dílčích technologických procesů a postupů, které je možné uskutečňovat v různých
alternativách, je vhodné tyto případy označit jako tzv. alternativní substituci dílčích technologických procesů.
Kritériem ekonomické účelnosti takové alternativní substituce jsou minimální
náklady, které z této substituce vyplývají. Lze je určit na základě souměřeni jednotlivých variant, která jsou v potenciálním substitučním vztahu.
Předpokladem takového souměřeni ovšem je, že jednotlivé dílčí zaměnitelné varianty zajišťují stejným způsobem příslušnou dílčí část a složku technologického
procesu zneškodňování RAO jako celku; tento předpoklad nebývá vždy splněn, když některá zaměnitelná dílčí technologická varianta vede k rozdílným výsledkům jejich naturálních výstupů.
V takových případech je nutné souměřitelnost opět zabezpečit určitým metodickým
postupem. Vhodným přístupem k tomu je uplatnění kategorie nákladů, kterou lze označit
jako tzv. relativní náklady zaměnitelných dílčích technologických variant. Kromě
reálných nákladů, které vznikají při realizaci dané zaměnitelné varianty zahrnuji
ještě metodickou cestou určené doplňkové náklady, vyjadřující rozdíly v rozsahu uskutečněného zneškodnění RAO v relaci k souměřitelné zaměnitelné variantě.
Výběr ekonomicky nejúčelnější dílčí technologické varianty přispívá k minimalizaci nákladů na celkový proces zneškodnění RAO. Koresponduje tak i se základním všeobecným kritériem, kdys se tímto způsobem na dané úrovni procesu zneškodňování RAO
vytvářejí předpoklady k minimalizaci nákladů na zpracování RAO, vztahované na jednotku výroby energie.
6. URČENÍ EKONOMICKY. OPTIMÄLNÍHO PROVOZNÍHO REŽIMU JEDNOTLIVÝCH DÍLČÍCH TECHNOLOGICKÝCH PROCESO
Technologický proces zneškodňování RAO se podobně jako každý jiný výrobní a technologický proces uskutečňuje posloupností jednotlivých dílčích elementárních operací,
přechodů a procesů, Na této nejnižší úrovni je významným problémem výběr optimálního
provozního režimu každého dílčího technologického procesu, při kterém budou zajištěny podmínky pro vznik minimálních nákladů. To je důležité i pro volbu efektivní technologické varianty zneškodňování RAO, když příslušný výběr musí být založen na souměřeni takových variant, u kterých byly vytvořeny podmínky jejich optimálního provozního režimu.
Zajištění optimálního provozního režimu technologických procesů zahrnuje několik problémových oblastí.
6.1 Optimální provozní režim technologického procesu a subtituce výrobních činitelů
Každý technologický proces a tedy i každý dílčí technologický proces zneškodňování RAO se uskutečňuje účelným a účelovým spojením výrobních činitelů /základních
prostředků, materiálů, energie, živé práce/ na základě předem zadaného předpisu. Jeho výsledkem jsou pak normy spotřeby příslušných výrobních činitelů a relace mezi
nimi.
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Příslušný technologický proces je přitom možné realizovat určitou kombinaci,
kdy se uplatňují různé druhy výrobních činitelů, různá úroveň norem jejich spotřeby
a vynaložení i různá hodnota jejich vzájemných realcí. Vzniká tak problém subtituce
výrobních činitelů, který spočívá ve výběru a záměně jednotlivých výrobních činitelů,
jejichž kvantitativní kombinace povede k minimálním nákladům na uskutečnění požadovaného rozsahu technologického procesu; protože tato substituce se uskutečňuje na hranicích vynaložení jednotlivých výrobních činitelů, lze ji označit jako tzv, periferní substituci.
ťfčelem periferní substituce je určení optimálního průběhu technologického procesu, cestou takového výběru výrobních činitelů a jejich kvantitativní kombinace,
která povede k minimálním náKladům. Toho bude dosaženo jen tehdy, jestliže se relace
mezi možným množstvím spotřeby zaměnitelných výrobních činitelů rovná relacím mezi
jejich cenami. Pokud tohoto stavu v mezích přípustnosti dané technologie není dosaženo, existují ještě stále rezervy v dané technologii, jejichž odhaleni a realizace
umožní ještě další minimalizaci nákladů.
Volba optimální technologie příslušného dílčího procesu je jednou z cest minimalizace nákladů v procesech zneškodňování RAOj její zabezpečení zároveň působí i na
naplnění základního všeobecného kritéria, snižování nákladů na zneškodnění RAO vztahovaných na jednotku vyrobené energie v jaderné elektrárně.
6.2 Optimální kombinace fixních a variabilních výrobních činitelů
Každý technologický proces a tedy i každý dílčí technologický proces zneškodňování RAO se realizuje určitou kombinací fixních a variabilních výrobních činitelů.
Fixní výrobní činitelé se vkládají v důsledku jejich technické nedělitelnosti vždy
s určitou výrobní pohotovostí, která se v příslušném operačním čase může různým způsobem využívat /základní prostředky, pracovní sila apod./j variabilní výrobní činitele lze naproti tomu do příslušného procesu vkládat opakovaně a přesně v proporcích,
které průběh daného procesu vyžaduje /materiály, látky, energie apod«A
íkolem řízení příslušného procesu je zabezpečit optimální využití všech výrobních činitelů, zejména však fixních. Pokud tomu tak není, vznikají tzv. volné fixní
náklady, které představují rezervy z jejich nedostatečného využití a zdroj další možné minimalizace nákladů.
Volba optimální kombinace fixních a variabilních výrobních činitelů je jednou
z dalších cest minimalizace nákladů v procesech zneškodňování RAO a v naplnění základního všeobecného kritéria jejich racionality. Její význam spočívá v rozložení
příslušného rozhodování do dvou základních etap. První etapa souvisí s projekcí
a konstrukcí příslušných technologických procesů a jejich věcných podmínek; v této
etapě se rozhoduje o rozsahu potřebné kapacity vložených fixních výrobních činitelů
a fixních nákladů, které budou v těchto procesech dlouhodobě vázány. Druhá etapa
pak souvisí s racionálním využíváním fixních výrobních činitelů v průběhu příslušných
procesů. Chyby v obou etapách vedou ke vzniku zbytečných nákladů a k nižší racionalitě průběhu příslušných procesů.
6.3 Optimální časové a intenzivní využívání výrobních činitelů v reálných technologických procesech
Konečně na úrovni reálných průběhů jednotlivých dílčích technologických procesů
hraje významnou dlohu problém optimálního časového a intenzivního využívání výrobních
činitelů} patří sem takové rozhodovací úlohy jako je např. volba délky pracovního ča-
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su, volba optimální velikosti dávek, volba intenzity činnosti strojů a zařízení
a celá řada dalších.
Kritériem ekonomické dčelnosti ;asového a intenzivního využívání výrobních činiteli} je minimum nákladů, které byly vynaloženy na jednotku výkonu v daném dílčím
technologickém procesu. Pokud takového stavu ještě nebylo dosaženo, existují ještě
rezervy, které dovolují další minimalizaci nákladů v procesech zneškodňování RAO
i základního, všeobecného kritéria tohoto procesu jako celku.
Správné řešení daného problému má však význam i pro rozhodování o volbě ekonomicky efektivního procesu zneškodňování RAO a jeho strukturního uspořádání} jednotlivé navrhované varianty lze totiž mezi sebou souměřit jen za předpokladu, že pro každou z nich byly zajištěny podmínky pro jejich optimální časový a intenzivní průběh.
7. VYJADROVANÍ A OCEŇOVANÍ NAKLADU V TECHNOLOGICKÝCH PROCESECH ZNEŠKODŇOVANÍ RAO
V předchozím textu jsme zdůraznili, že v technologických procesech zneškodňování RAO vystupuje jako základní kritérium minimalizace nákladů, vztahovaných k určitému časovém období uskutečňování příslušných procesů a ve všeobecné, základní úrovni
k jednotce vyrobené energie jaderné. Pro řešení optimálního výběru variant zneškodňování RAO, jejich strukturního uspořádání, alternativních substitucí dílčích technologických variant má prvořadý význam správné stanovení obsahu nákladů, které budou
předmětem hodnocení a jejich ekonomického vyjádření pomocí vhodného ekonomického
ocenění.
7.1 Obsah a rozsah nákladů v ekonomickém vyhodnocování technologických variant zneškodňováni RAO
Předpokladem správnosti rozhodnutí o ekonomicky efektivní volbě technologické
varianty zneškodňování RAO je, že v příslušném rozhodovacím algoritmu budou uvažovány všechny náklady, které z hlediska zvolených kritérií s hodnoceným technologickým
procesem souvisí.
Předně jsou to náklady, které bezprostředně, přímo souvisí s realizací určité
technologické varianty procesu zneškodňování RAO| lze je označit jako náklady technologické, přímé popř. jednicové a lze je odvodit z určených technologických postupů.
Kromě nich však objektivně vznikají i náklady, kterými se zajišťuje, obsluhuje
a řídí příslušný technologický proces zneškodňování RAO; lze je označit jako náklady
na řízení a obsluhu, nepřímé popř. režijní náklady. Lze je odvodit z rozpočtu režijních nákladů, ve kterém je stanovena jejich potřebná výše v daném technologickém procesu /tzv. výrobní režie/ nebo podíly, které na ně připadají z vyšších drovní /správní nebo všeobecná režie/.
Vedle nákladů, vznikajících v bezprostřední příčinné souvislosti s technologickým procesem zneškodňování RAO mohou vznikat i různé vyvolané náklady v jeho okolí
/např. náklady na vývoj příslušného zařízení, náklady na stavbu přepravních cest
a celá řada dalších/, které v důsledku zvláštních forem jejich financování nebudou
zdčtovány do nákladů daných technologických variant. Pro správné vyjádření ekonomické efektivnosti zvolených technologických variant zneškodňování RAO je třeba i tyto
vyvolané náklady zahrnout do příslušných hodnocení.
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7.2 Oceňování nákladů v ekonomickém vyhodnocování technologických variant zneškodňování RAP
Ekonomické vyjádření nákladů, spojených s realizací určitých technologických
variant zneškodňování RAO je založeno na odpovídajícím respektování dvou rozměrů
pojmu nákladů; za prvé je to vyjádření množství spotřebovaných nebo vynaložených výrobních činitelů, za druhé pak jejich hodnotové vyjádření a ocenění.
Ocenění nákladů v sobě obsahuje různé problémové úrovně, závislé na tom, jakých
šíří hodnocení se vyjádření nákladů týká.
Na úrovni reálných technologických procesů a v podmínkách jejich uskutečňování
v rámci určitých organizačních celků /podniků/ přichází v úvahu oceňování nákladů na
bázi platných cen, za které se příslušné výrobní činitele také reálně pořizují.
Oceňování na bázi platných cen tedy odpovídá reálným finančním tokům, které při spotřebě .i vynaložení výrobních činitelů vznikajíj proto je jejich uplatnění spojeno
především s hodnocením technologických variant, které zdůrazňuje faktické vynaložení
finančních prostředků /jako je např. návratnost vynaložených prostředků/.
Realizace určité technologické varianty však často vyvolává různé důsledky
a souvislosti i mimo její vlastní průběh, které zasahují do jejího okolí; to je také
nutné /yjádřit v odpovídajícím hodnotovém určení. Typické je to např. při požadavcích
na omezené prostředky z obecnějšího systému zdrojůi jejich ekonomickým vyjádřením
jsou tzv. alternativní nebo oportunitní náklady, které zahrnují nejen jejich ocenění
na bázi reálných cen, ale i hodnotové ocenění ušlých efektů, které v důsledku jejich
vynaložení vznikly. Podobně ve vztahu k obecnějšímu systému potřeb, kam směřují výkony příslušného technologického prostředí /např, i do oblasti životního prostředí/
je vhodné vynaložené náklady vyjádřit nejen na bázi platných cen, ale i s oceněním
pozitivní nebo negativní užitečnosti, která se uplatněním příslušných výkonů v okolních systémech projeví /tzv. náklady přímé a zpětné vazby/.
Vynaložení nákladů na spotřebované výrobní činitele se obvykle uskutečňuje v určitém časovém intervalu /např. při financování potřebných výrobních činitelů/j jejich
působení se však může týkat jiného časového intervalu. V takových případech je vhodné při ocenění uplatňovat určitou korekci s respektováním faktoru času, kdy se reálně vynaložené finanční prostředky na vynaložené výrobní činitele korigují o vhodným
způsobem vyjádřené úročitele, resp. odúročitele.
Při hodnocení technologických variant zneškodňování RAO bude mít velký význam
i jejich kvantitativní souměřitelnost. Ta je ovšem narušena v případech, že kalendářní období hodnocení není totožné s obdobím vynaložení nákladů nebo kdy rozsah
hodnocených procesů a jejich důsledky nejsou rovnocenné) v takových případech přichází v dvahu určitá úprava ocenění reálně vynaložených nákladů, a to ve formě již
dříve zmíněných tzv. převedených nebo relativních nákladů.
Ukazuje se tedy, že problematika ocenění hraje v ekonomickém vyhodnocování
technologických variant zneškodňování RAO zásadní úlohu a její správné řešení je
předpokladem správného kvantitativního naplnění zvolených kritérií hodnocení, na
jejichž základech se uskutečňují zásadní rozhodnutí i přijmutí nebo odmítnutí určité technologické varianty.
8. STRUČNÉ ZAVĚRY
V příspěvku jsme se pokusili naznačit základní pravidla a postupy ekonomického
vyhodnocování technologických variant zneškodňování RAO, Omezený rozsah příspěvku
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umožnil upozornit jen na principiální přístupy j snažili jsme se dokázat, že ekonomické vyhodnocování technologických variant není jednorázovou záležitostí, ale představuje poměrně složitý systém analýzy a syntézy s iterativními okruhy.
Jednotlivé postupy ekonomického vyhodnocování jsou ovšem realizovány také formou odpovídajících algoritmů s určitou metodickou uzavřeností. Rozbor takových algoritmů a metodických postupů je již ovšem mimo možnosti tohoto příspěvku.
Ekonomické vyhodnocováni technologických variant zneškodňování RAO je charakteristické tím, že každá realizace rozhodnutí, uskutečněná na základě příslušného vyhodnocení zavádí do reálných výrobních, technologických a ekonomických procesů určitou nevratnou uspořádanost, která objektivně a reálně omezuje variantu navazujícího
řešení. Tak vytvořené podmínky určitého technologického procesu nelze již dodatečně
libovolně změnit, ale jsou jen výchozí základnou pro jejich optimální využívání.
V tom tkví také zásadní význam předběžného vyhodnocování technologických variant,
které i při určité neurčitosti a nejistotě přijatých premis a hypotéz rozhodují o budoucí efektivnosti reálného průběhu vybraných variant.
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KRITŽRIA PRO VOLBO POSTUPU ZNEŠKODŇOVANÍ RAP Z JE
Halová J.
Ústav jaderného výzkumu, Řež
Gliickaufová D.
Ekonomicko-matematická l a b o r a t o ř Ekonomického tfstavu ČSAV, Praha
Kunclová V.
Přírodovědecká fakulta Karlovy univerzity, Praha

ANOTACE
Ha základě strojové rešerše o systému INT5 byla specifikována hodnotící kritéria pro výběr optimální varianty technologie zneškodňováni RAO z JE. Kritéria dělíme
na techniokd, ekonomická a ekologická. Na základě ankety, provedené s československými experty, bylo specifikováno celkem II svodných kritérii, které zahrnuji 102
aspektů. Váhy těchto svodných kritérii byly stanoveny na základě jejich pávového
srovnáni v Saatyho matici. Výsledky byly použity pro komplexní vyhodnocováni variant
kalainaee a bitumenace koncentrátů RAO z JE a budou důležité i pro komplexní systémovou analýzu variant technologie zneškodňováni RAO z JE.
1. ÚVOD
V tfstavu jaderného výzkumu je v 7. pětiletce v rámci DŮ* 07 S(J RVT A-O1-159-1O4
řešena syntéza optimálního technologického procesu zneškodňování RAO z JE. Součástí
úkolu je multikriteriální vyhodnocování variant technologie, které mohou být jednak
převzaty z praxe, jednak generovány programem "Variabilita systému".

Pro komplexní

systémovou analýzu variant technologie zneškodňování RAO z JE užitím programu ELECTRA III nemusí být nutně všechna kritéria kvantifikována, stačí definovat uspořádání
variant podle jednotlivých kritérií. Ukazuje se proto jako výhodný kompromis mezi
čistě počítačovým a klasickým přístupem: Bez ohledu na to, zda byly varianty generovány počítačem nebo převzaty z praxe, provést párové srovnání variant jedním nebo
více experty a výsledky vyhodnotit užitím programu ELECTRA III v jazyce FORTRAN implementovaným

na počítači EC 1040 v ťJjV.

Referát obsahuje specifikaci jednotlivých kritérií optimality technologie zneškodňování RAO z JE a literární přehled, získaný rešerší v systému INIS. Váhy kritérií jsou vypočteny na základě párového srovnání významnosti jednotlivých kritérií,
2. LITERÁRNÍ PŘEHLED
2 3
Byly nalezeny práce Locharda a kol. ' , kteří přistupují k multikriteriálnímu
vyhodnocování variant technologie zneškodňování RAO z JE s lehkovodními reaktory
stejným způsobem jako my. Francouzští autoři vyhodnocují varianty technologie zne- • •
škodňování RAO z JE užitím metody ELECTRA. Varianty však generují méně exaktně než
my.
Postup Locharda a kol.

je následující: Experti navrhli různé způsoby likvida-

ce RAO v závislosti na množství a koncentraci radionuklidů. Pro každý typ odpadů
existují variantní způsoby jeho likvidace. Nalézt optimální systém zneškodňování RAO
z JE znamená tedy zkombinovat nejvhodněji způsoby likvidace u různých možných typů
odpadu.
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Uvažují-11 t«dy např. šest typů odpadů, přičemž pro jednotlivé typy existuje
postupné 3, 4, 2, 4, 2, 2 variantních způsobů likvidace, hodnotí v procesu hodnocení
tolik variant, kolik existuje možných kombinací, tedy v tomto případě 384 různých
variant.
Pro hodnocení variant zneškodňování RAO z JE generovaných výše uvedeným způsobem, bylo použito těchto sedm hledisek:
1/ investiční náklady
2/ roční provozní náklady
3/ krátkodobá Účinnost ochrany zdraví
4/ dlouhodobá účinnost ochrany zdraví
5/ účinnost ochrany zdraví relevantní skupiny obyvatel
6/ účinnost ochrany zdraví zaměstnanců
7/ adaptibilita systému na různé operační stavy reaktoru.
S výjimkou poslední' charakteristiky jsou za "lepší" považovány varianty s nižší
hodnotou /charakteristiky 3-6 jsou měřeny v mansievertech/. Přitom prvních 6 charakteristik je kvantitativní povahy, poslední charakteristika má povahu kvalitativní.
Ačkoli se s faktorem neurčitosti setkáváme ve většině rozhodovacích procesů,
je "mlhavost" ťidajů vystupujících při rozhodování v jaderné energetice zvlášť výrazná. Je to na jedné straně způsobeno kolísající účinností používaných zařízení a dále
pak nedplností naiich znalostí o skutečných účincích radiace, přestože znalosti rizika spojeného s ozářením patří mezi nejspolehlivější.
Subjektivní faktory /«j. váhy/, byly stanoveny
na základě experimentálního
interaktivního procesu, na němž se podíleli experti v oboru radiologické ochrany.
Stojí za povSlmnutí, že zvláště vysokého stupně shody bylo dosažené při stanovení
relativní významnosti kritérií, což umožnilo vzít jako základ pro hodnocení průměrné
váhy.
Snow, Jones a Parish
postupují analogicky jako Siskos a spolupracovníci 2 .
Varianty opět negenerují počítačově jako my, ale přebírají je z provozu. Hodnotící
kritéria dělí na ekonomická a technická.
Ekonomická kritéria jsout 1. montážní náklady
2. náklady na servis
3. provozní náklady
4. náklady na obsluhu
5. náklady na dopravu
6. náklady na uložení.

•

/Kromě ekonomického kritéria č. 5 - náklady na dopravu jsme při ekonomickém hodnocení bitumenace a cementace koncentrátů uvažovali všechna kritéria, uváděná Snowem
a kol. Dopravní náklady jsme neuvažovali, protože jsme předpokládali úložiště přímo
na jaderné elektrárně./
Snow a kol. 4 udává 18 technických kritérií.
Technická kritéria jsou:
1. Nutnost dalšího technického vývoje
2. Jednoduchost projektu
3. Jednoduchost ovládání
4. Maroky na údržbu
5. AIARA filosofie projektu a potenciální radiační dávka
6. Objemová redukce
7. Historie provozu navrhovaného systému
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8. Rozumnost podkladů o složkách technologie
9. (Tplnost celkového cíle
10. Vydání povolení
11. Faktory speciálních znalostí a kvalifikace
12. Projekt dekontaminace
13. Požadavky na chemickou regulaci systému
14. Požadavky na podpůrné služby v elektrárně
15. Dostupnost
16. Stupeň předběžné smontovatelnosti
17. Přizpůsobivost ke spojení
18. Vznik požadavků na dodatečný odpadní proces.
/Kritérium c. 5 zahrnuje ekologická kritéria v našem pojetí/.
Z hlediska těchto kritérií byla vyhodnocena mobilní cementacní jednotka na JE
Ocenee a solidifikační procesy vedoucí k redukci objemu. Na základě tohoto hodnocení doporučují autoři

4

modulární řešení mobilní solidifikační jednotky. Uvedený li-

terární přehled mimo jiné ukazuje, že trend při výrobě MESA v (JjV je světovou špičkou.
Francouzští a američtí autoři začali svou práci přibližně ve stejné době jako
my a pracovali stejnými metodami* Protože vsak na tuto práci soustředili nesrovnatelně vyšší kapacity, předstihli nás a my můžeme jen přebrat jejich výsledky. Navrhujeme soustředit na kritéria výběru optimální varianty technologie zneškodňování
RAO z JE v osmé pětiletce větší řešitelskou kapacitu, hlavně na specifikaci aspektů
jednotlivých kritérií, o níž se zmíníme dále. .
3. SPECIFIKACE KRITČRlf PRO VÝBĚR TECHNOLOGIE ZNEŠKODŇOVANÍ RAO Z JE
Kritéria jsou specifikována v následující tabulce 1., kterou by měli používat
experti jako standardní pomůcku při multikriteriálním vyhodnocování variant technologie zneškodňování RAO z JE, a€ již provozně ověřených, nebo generovaných počítačem.
Tabulka 1

Svodná kritéria pro volbu postupu zneškodňování RAO z JE

1. tfnlk škodlivin do životního prostředí
2. Spolehlivost technologie
3. Dostupnost technologie
4. Kvalita produktu
5. Redukce objemu
6. Náklady
7. Složitost technologie
8. Pružnost technologie
9. Nároky na obsluhu
10. Životnost zařízení
11. Likvidovatelnost zařízení
Zatímco v

byly váhy jednotlivých kritérií získány pouze expertními odhady,

pokusili jsme se v druhé etapě o výpočet vah na základě párového srovnání uvažovaných 11 svodných kritérií 10 experty. Metoda poskytla následující normalizované* váhy uvažovaných 10 hledisek pro všechny experty bez kompetenčních vah.
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Tabulka 2

Váhy normalizovaných kritérií
Normalizovaná váha

Kritérium
1. tfnik škodlivin do 2 P
2.

Spolehlivost technologie

0,1599
0,1541
0.1172

3.

Dostupnost technologie

4.
5*
6.

Kvalita produktu
Redukce objemu
Náklady

7.

Složitost technologie

0,0547

8.
9.

Pružnost technologie
Nároky na obsluhu

10. životnost zařízení

O.O479
0,0545
0,0422

11* Likvidovatelnost zařízení

0,0572

0,1702
0,0530
O,0889

Jako nejvýznamnější se jeví kritérium č. 4 "Kvalita produktu". Následuje kritérium č. 1 "Cnlk škodlivin do životního prostředí", dále č. 2 "Spolehlivost technologie" a č . 3

"Dostupnost technologie".

4. SPECIFIKACE KRITÉRI*PRO VÍBĚR TECHNOLOGIE Z N E S K O D R O V Ä N Í RAO Z JE
Východiskem ke zpracování této problematiky byly výsledky ankety, uvedené ve
zprávě Neumanna a kol.

. 102 aspektů bylo sjednoceno do 11 kritérií optimality tech-

nologie zneškodňování RAO z JE.
Kritéria jsou navzájem závislá: např. kritérium č. 4 "Kvalita produktu" ovlivňuje kritérium č. 1 "(fnik škodlivin do životního prostředí". Kritérium č. 2 "Spolehlivost technologie" souvisí s kritériem č. 7 "Složitost technologie". Kritérium č. 5
"Redukce objemu" ovlivňuje náklady na uložení RAO a případnou dopravu na Úložiště
/kritérium č. 6 "Náklady"/. Výpočet hodnot kritéria č. 6 "Náklady" je algoritmizován
ve zprávě Janouta a kol.
z V S E - Praha.
Ekologická kritéria slouží k hodnocení vlivu jaderných zařízení na životní prostředí. Cílem je zcela vyloučit občasný příjem Škodlivin jedinci z obyvatelstva v důsledku různých koncentračních procesů během šíření látek v prostředí.
Mezi nejdůležitější programy patří program WATER 8 , který určuje velikost a prostorové rozložení koncentrace kontaminantů pro celé povodí. Počítá dávky pro jednotlivce i pro obyvatelstvo, a to z pitné vody, požití ryb chycených v kontaminovaném
toku, rekreačního využití vodních toků, dále z využití toků pro závlahy, což zahrnuje dávku z rostlinné a živočišné výroby včetně mléka a masa, získaných využitím zavlažovaných pozemků.
Transport exhalací v homogenní přízemní vzdušné vrstvě řeší program AIR .
Program WOSDUCH

počítá individuální a kolektivní dávkové ekvivalenty v okolí

jaderného zařízení jako následek tíniku radioaktivních látek do ovzduší, přičemž popisuje zdroje a formy iíniku, koncentraci v přívemni vrstvě atmosféry, intenzitu suchého spadu a vymývání aktivity srážkami. Program dále počítá dávkové ekvivalenty
z inhalace radioaktivních látek, externího ozáření z oblaku radioaktivních látek,
externího ozáření z oblaku radioaktivních látek a aktivity, usazené na povrchu terénu a ingesce potravin kontaminovaných prostřednictvím potravinových řetězců.
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Popis transportu radionuklidu podzemní vodou byl vytvořen programem GRWATRAO .
Q

V tfjV existuje rozsáhlá databanka pro ekologické výpočty. Koc

provedl výpočty

šíření radionuklidu pro konkrétní ú l o ž i š t ě 1 0 ' 1 1 ' 1 2 a reálné složení odpadů.
Nachmilner
milner

a Marek

analyzovali podrobně kritérium 6. 4 "Kvalita produktu". Nach-

poskytl i reálná data pro naplnění nejdůležitějších aspektů tohoto kritéria.

Nově bylo specifikováno kritérium č. 9 "Nároky na obsluhu". Jednoduše jako poměr objemu vstupního a výstupního odpadu lze kvalifikovat kritérium č. 5 "Redukce
objemu". Analýzou technologického schématu lze kvantifikovat kritérium č, 7 "Složitost technologie". Pružnost technologie charakterizuje rychlost odezvy na nenominální stavy podrobně prozkoumaná a kvantifikovaná pro sklářskou pec
a kalcinátor ,
Lochard a kol. se zabývali analýzou rizik plynoucích z RAO z JE
a provedli analýzu
"cost effectiveness".
Vzhledem k malým zkušenostem z provozu zařízení pro zneškodňování RAO z JE je
v budoucnosti třeba doplnit databanku. Databanka je naplněna u kritéria č. 1 "tfnik
škodlivin do životního prostředí" a částečně u kritéria č. 4 "Kvalita produktu",
kritéria č. 5 "Redukce objemu", č. B "Náklady" /iídaje poskytl Energoprojekt a Chemoprojekt/.
Vytvoření banky dat potřebných k aplikaci struktury
data+informace

t

*•

algoritmus

.

— — ~

-•

závěry

|

je trvalý úkol a jeho řešení bude pokračovat v závislosti na uvádění zařízení na
zpracování RAO z JE do provozu.
5. ZAVĚRY
Byla specifikována kritéria pro výběr optimální technologie zneškodňování RAO
z JE na základě strojové rešerše v systému INIS a prací z Úseku bezpečnosti radiační
tfJV a zprávy V S E Praha. Data poskytl kromě těchto pramenů i Energoprojekt a Chemoprojekt Praha .
Nově bylo podrobně analyzováno kritérium č. 1 "tfnik škodlivin do životního prostředí" a kritérium č. 9 "Nároky na obsluhu".
Byly stanoveny váhy 11 svodných kritérií na základě vyhodnocení párového srovnání provedeného experty z Ústavu jaderného výzkumu.
Výsledky budou použity pro interaktivní vyhodnocování variant technologie zneškodňování RAO v dialogu technologa s počítačem, přičemž počítač poskytne potřebné
informace pro vyhodnocování. Expert nebo tým expertů pak určí uspořádání variant podle jednotlivých kritérií. Agregace těchto kritérií bude provedena pomocí programu
ELECTRA III implementovaného na počítači EC 1040 v ťfjv. Tato komplexní systémová analýza variant technologie zneškodňování RAO bude provedena v rámci HE 06 DťT 07 "Systémová analýza".
Uvedená kritéria byla prakticky použita ke komplexnímu vyhodnocování variant
bitumenace a cementace koncentrátu v rámci HE 03 D(f 07

.
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KOMPLEXNÍ PŘÍSTUP K ANALÝZE VARIANT TECHNOLOGIE ZNEZKODSOVjCNf RAO
Glíickaufová, D.
Ekonomický ústav ČSAV
Halová, J.
(Jstav jaderného výzkumu, Rež
Marek, J .
České energetické závody

ANOTACE

Tento referát navazuje na sděleni "Kritéria pro volbu postupu zneškodňováni
RAú" autorek Halová,, Gliickaufovd a Kunclová. Jedná se o multikriteriálni vyhodnocováni alternativních variant technologie, která se začíná pouzí Dat i v jaderné energetice.
V roce 1982 pouSil Neumann a kol, multikriteriálni vyhodnocováni alternativy
zneškodňováni RAO z JE. Ušitím metody ELECTRA III byla vyhodnocena dotazníková akce
e pracovníky tfJV, jejiahS úkolem bylo provést párové srovnáni variant technologie
zneškodňováni RAO z JE podle II kritérii. Přitom bylo pouiito vah získaných na náklade jiného expertního šetřeni,
V druhé etapě byly vypočteny Saatyho metodou váhy jednotlivých kritérii. Pále
byla provedena analýza důležitého kritéria "kvalita produktu", které bylo rosloieno
na 18 dílčích charakteristik, jez byly současně uspořádány podle významnosti. Bylo
provedeno porovnání jednotlivých charakteristik, jejichž váhy byly vypočteny Saatyho
metodou.
1. MLHAVA SEMIPREFERENČNÍ RELACE
Pojem semipreferenční relace jako speciálního případu agregované preferenční
relace byl v oblasti vícekriteriálního rozhodování zaveden B. Roylem v souvislosti
s modelováním individuálních preferencí. Na rozdíl od klasických relací preferace
a indiference umožňuje pojem semipreferenční relace modelově zachytit i situace, kdy
při párovém srovnávání variant rozhodovatel varianty neumí, nechce nebo nemůže srovnávat aE už pro nedostatek potřebných informací nebo v důsledku jejich zřejmé nesrovnatelnosti.
Na rozdíl od deterministicky chápané semipreferenční relace, jejíž definici lze
nalézt např. v práci černý, Gliickaufová, Toms /198O/ř umožňují mlhavé semipreferenční
relace modelovat jak neurčité a mlhavé dílčí hodnocení tak i charakteristiky vzniklé
jejich agregací.
Mlhavou semipreferenční relaci odpovídající kritériu u/x/ na X definujeme jako
mlhavou relaci na X, jejíž funkce příslušnosti M/x,y/ splňuje následující tři podmínky:
a/ stupeň preference varianty x před y je ovlivněn variantami x a y pouze prostřednictvím hodnot, které uvažované kritérium v těchto variantách nabývá, tj.
M/x,y/ »

(u/x/, u/y/)

b/ Funkce \i je neklesající funkcí argumentu u/x/ a nerostoucí funkcí argumentu u/y/.
c/ Platí: O S

M u/x/, u/y/ = 1.

Hodnotu M/x,y/ interpretujeme v tomto případě jako stupeň věrohodnosti semipreference varianty x před variantou y na základě kritéria u. Jak jsme již uvedli, zajímá
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nás pojem semipreferenční relace především v souvislosti s agregaci více či méně neurčitých dílčích hodnocení. Předpokládejme tedy, Se je dána konečná množina variant
X a dále že hodnotící hlediska /charakteristiky/ jsou zadána pomocí jn funkcí u.,
..., u deinovaných na množině X. Relativní důležitost těchto hledisek je popsána
čísly p,, • .., p c Pro každou charakteristiku u-, j - 1, .... m, zavádíme dílčí mlhavou semipreferenční relaci definovanou pomocí funkce příslušnosti d.; přitom analogicky jaké výše hodnota á./x,y/ funkce příslušnosti udává stupeň semipreference
varianty x před variantou y. K jisté neurčitosti při párovém srovnávání variant přitom dochází hlavně v situacích, kdy diference I n-/x/ - u./y/| jsou velmi malé a mohly by být pokládány za nevýznamné. 2 tohoto důvodu zavádíme práh preference s • ',
při jehož překročení lze diference pokládat za významné.
Pro libovolnou dvojici variant /x,y/ 6 XxX definujeme dílčí mlhavou semipreferenční relaci takto:
1

je-li u./y/ - u./x/ * O,

O

je-li u./y/ - u./x/ * s.

Pro u./y/ - U J / X / 6 /O,s./ lze hodnoty funkce d./x,y/ získat vhodnou interpolací,
například použitím vzorce

d,/x,y/
3

[x- i

kde e > O,

s.

/pro e s 1 dostáváme lineární interpolaci/.
Roste-li tedy hodnota u./y/ v intervalu

[ u./x/, u./x/ + s. J

/viz obr. 1/ je sice

stále varianta x alespoň tak dobrá jako y, avšak stupeň věrohodnosti této semipreference /d./x,y// je stále nižSÍ.
V případě, kdy kromě prahu preference s. jsou zadány i prahy indiference q.,
definujeme dílčí mlhavé semipreferenčni relace takto:

^

/ y / -U j / x / Sq j / U j / x / / x

1

je-li

O

je-li u./y/ - u./x/ * s.A

Uj

j

J

J

x

/

J

V intervalu < u./x/ + q./x/ + s . > má s rostoucím u./y/ hodnota funkce příslušnosti
J
3
3
J
/analogicky jako v případě semikritéria/ klesat. Hodnoty funkce příslušnosti lze
v tomto intervalu získat např, lineární interpolací. Souhrnně lze v tomto případě
zapsat výraz pro hodnoty funkce příslušnosti ve tvaru

d./x,y/ =
J

s. - min [uj/y/ " u./x/, s.j
s. - m i n [uj/y/ ~ u./x/, q.j

x/
Zavedením jediného a konstantního prahu indiference se zde omezujeme na speciální
případ pseudokritéria, pro který q = o /k pojmu pseudokritéria viz blíže Černý,
Glííckaufová /1983/, kap. 2/.
x

Hodnoty prahů q.#

s. mohou být obecně funkcemi hodnot uvažovaných kritérií; pro

jednoduchost zápisu však budeme dále argument u těchto symbolů vynechávat.
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je-li s., t q.j

1

je-li u . /x/ á q.

O

je-li u./y/ - u./x/ = q.

d-/x,y/ =

je-li

S j

=

q.

Pro danou dvojici variant /x,y/ G XxX pokládáme charakteristiky /obecně pseudokritéria/, pro něž d^/x,y/ > O za hlediska, svým hodnocením podporující "semipreferenci" varianty x před variantou y. Je-li však na druhé straně d./x,y/ = O, říkáme, že
charakteristika u. svým hodnocením "odporuje" semipreferenci varianty x před variantou y. Je zřejmé, že k této tzv. dispreferenci dle j-té charakteristiky dojde právě
tehdy, když
> .
přičemž mírou této dispreference může být např. rozdíl
Uj/y/ - u./x/.
Je-li tento rozdíl příliš velký, nebylo by jistě z hlediska výsledné relace žádoucí,
aby varianta x byla semipreferována před variantou y, nezávisle na tom, jak velký
je počet charakteristik "souhlasných", tj, takových, pro něž d./x,y/ > 0. Z tohoto
důvodu se zavádí pro každé j , pro něž d./x,y/ = 0, práh v.

, který je srovnáván

s mírou dispreference u./y/ - u./x/ - s. a který lze názorně interpretovat jako jisté pravidlo veta. Jinými slovy, bude-li u./y/ - u./x/ - s. > v-, uplatní se pravidlo veta na semipreferenci varianty x před variantou y bez ohledu na hodnoty, jichž
pro tyto dvě varianty nabývají ostatní charakteristiky. Intenzitu dispreference lze
pro každou charakteristiku zobrazit mlhavými relacemi D./x,y/ definovanými následu'jícím způsobem:
1

je-li Uj/y/ - Uj/x/ =

0

j e - l i u./y/

s

j

+

v

j

Dj/x,y/ - u./x/

á

s.

a dále v intervalu /s., s. + v./ jest D / x , y / G /O,l/. Přitom hodnoty funkce D./x,y/
lze v intervalu / s . , s^+v./ stanovit například užitím lineární interpolace. Chceme-li zvýraznit uplatnění práva veta u některých zvlášt významných charakteristik
/přičemž jejich významnost je dána jejich vahou p./, lze místo hodnot D./x,y/ uvažovat hodnoty ^D./x,y/] 1/p^.
Na základě 2m dílčích mlhavých semipreferenčních relací d-/x,y/, D./x,y/, j • 1, •..,
m sestrojíme výslednou mlhavou semipreferenčnl relaci. Pro danou dvojici variant
/x,y/ G XxX vypočteme nejprve index souhlasnosti:
C/x,y/ =

E. p-dj/x,y/ pro semipreferenci varianty x před variantou y.

x/
'Analogicky jako prahy s. a q. lze obecně i prahy v. chápat jako funkce hodnot charakteristik, tj. v. = v./u./x//. Kromě toho lze předpokládat, že tyto prahy budou
tím vyšší, čím je nižší váha přiřazená příslušné charakteristice.
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K získání výsledné mlhavé semipreferenčni relace je nyní nutné sladit m mlhavých relací dispreference D./x,y/ a výše uvedeny index souhlasnosti c/x,y/. Z výrazu pro C
/x,y/ plyne: Je-li C/x,y/ = 1 pro libovolnou dvojici /x,y/ € XxX, pak nutně též
dj/x,y/ = 1 pro j = 1, ..., m a dále u./y/ - u./x/ * s. pro j = 1, .... m. Je tedy
D^/x,y/ = O pro j = 1, ..., m. Je-li však C/x,y/ < 1, mohou se vyskytovat kritéria
"nesouhlasná", tj. taková, pro něž D-/x,y/ > 0. Při konstrukci funkce příslušnosti
M /x,y/ výsledné mlhavé semipreferenční relace budeme postupovat tak, že položíme
M /x,y/ s C/x,y/, jestliže jest D -/x,y/ š C/x,y/ pro všechna j, tj. jestliže iiení
působení "nesouhlasných" kritérií príliš výrazné. Obecně bude výsledná mlhavá semipreferenfiní relace dána funkcí příslušnosti \i /x,y/, přičemž:
C/x,y/, je-li C/x,y/ = D./x,y/ pro j - 1, .... m
\l /x,y/ =
.
C/x,y/

n

3

přičemž součin se zde chápe pro všechna j g

{ j | D. (x,y) >C^x,y)J/tj. bereme v úva-

hu jen ta kritéria, kde je nesouhlas významný/. Jestliže pro alespoň jedno j* platí
D-» (x,y) = 1, je i

p (x,y) = 0 nezávisle na hodnotě C(x,y). Jde tedy o uplatnění

práva veta j*-tého kritéria.
Až doposud jsme se zabývali pouze konstrukcí mlhavé semipreferenční relace. Na
závar tohoto odstavce se zmíníme o některých možnostech jejířjo využití ve vícekriteriálních úlohách.
Výslednou mlhavou semipreferenční relaci lze např. použít k rozkladu množiny
variant na indifereční třídy a dále pak k uspořádání těchto tříd. K provedení takového rozkladu slouží algoritmus nazávaný ELECTRA III /viz např. Gliickaufová /19B2//.
Východiskem pro rozklad množiny variant je zde mlhavá relace /nezávisle na tom, jakým způsobem byla získána/ zadaná funkcí příslušnosti fj /x,y/. Podstatné však je,
že tento algoritmus chápe funkci příslušnosti jako pseudokritériumj jinými slovy:
východiskem rozkladu je nejen zadána funkce příslušnosti, ale též její rozlišovací
schopnost, která je ve výše citovaném článku chápána jako schopnost rozhodovatele
rozlišovat intenzitu preferencí u různých dvojicevariant. Výslednou mlhavou semipreferenční relaci lze však též využít k výběru "nejlepší" varianty, resp. k nalezení
množiny všech nedominovaných variant.
2. VfCEKRITERIÄLNf VYHODNOCOVÁNf V JADERNÉ ENERGETICE
Metody komplexního vyhodnocování variant docházejí v poslední době svého uplatnění i v jaderné energetice. Např. při výběru nejlepší varianty ochrany před zářením
použili autoři Siskos a j . /1983/ mlhavé semipreferenční relace, jejíž konstrukci
jsme podrobně popsali v odst. 1. Experti zabývající se ochranou před zářením navrhli
různé způsoby likvidace radioaktivního odpadu v závislosti na množství a koncentraci
obsažených radioaktivních prvků. Pro každou možnost Uniku radioaktivity /typ odpadu/
existují variantní způsoby její likvidace, Halézt ochranný systém pro jadernou elektrárnu znamená tedy zkombinovat nejvhodnější způsoby likvidace u různých možných typů odpadu.
Uva2ujeme-li tedy např. 6 typů odpadů, přičemž pro jednotlivé typy existuje postupně
3, 4, 2, 4, 2, 2 variantních způsobů likvidací, budeme v procesu hodnocení hodnotit
tolik variant, kolik existuje možných kombinací, tedy v našem případě 384 různých
variant. Pro hodnocení variant ochranného systému bylo použito těchto sedm hledisek:
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1/ investiční náklady
2/ roční provozní náklady
3/ krátkodobá účinnost ochrany zdraví
4/ dlouhodobá účinnost ochrany zdraví
5/ účinnost

ochrany zdraví relevantní skupiny obyvatel

6/ účinnost ochrany zdraví zaměstnanců
7/ adaptibilita ochranného systému na různé operační stavy reaktoru
S výjimkou poslední charakteristiky jsou za "lepší" považovány varianty s nižší hodnotou /charakteristiky 3-6 jsou měřeny potenciálním únikem záření/. Přitom
prvních šest charakteristik je kvantitativní povahy, poslední charakteristika má povahu kvalitativní. Ačkoliv se s faktorem neurčitosti setkáváme ve většině rozhodovacích procesů, je "mlhavost" údajů vystupujících při rozhodování v jaderné energetice
zvlášť výrazná. Je to na jedné straně způsobeno kolísající účinností používaných zařízení a dále pak neúplností našich znalostí o skutečných účincích irradiace, přestože znalosti rizika spojeného se zářením patří mezi nejspolehlivější. Subjektivní
faktory vystupující při hodnocení /váhy a prahy/ byly stanoveny na základě ev • ••"•ího interaktivního procesu, na němž se podíleli odborníci v oboru ochrany před zářením. Stojí za povšimnutí, že zvláště vysokého stupně shody bylo dosaženo při stanovení relativní významnosti kritérií, což umožnilo vzít jako základ pro hodnocení průměrné váhy. Při určování prahů indiference q. /viz odst, 1/ byl především respektován názor expertů, kteří měli co nejblíže k systému informace a k metodám hodnocení.
V důsledku velkého rozpětí kritérií byly v některých případech prahy indiference
zadávány nikoliv jako konstanty, ale jako poměrná část menší z hodnot, kterých uvažované kritérium nabývá pro srovnávané varianty. Vzhledem k velké rozpornosti údajů
při hodnocení dle čtvrtého a šestého kritéria nemá smysl u těchto kritérií zadávat
náročné /nízké/ prahy indiference. Na druhé straně vysoké hodnoty prahů veta v. /viz
odst. 1/ /ve srovnání s hodnotami kritérií/ výrazně redukovaly nesrovnatelnost variant. To platí především o kritériu č. 5, kde k uplatnění "veta" díky vysoké hodnotě Vg prakticky nedochází. Ke stanovení hodnot funkcí d^ a D i pro i = 1, ..., 6, bylo použito lineární interpolace. Bylo řešeno celkem 7 úloh, lišících se vahami přiřazenými charakteristikám, přičemž v první úloze bylo použito průměrných vah; váhy
v dalších úlohách zdůrazňovaly vždy jedno ze zvolených hledisek. Na základě zkonstruované mlhavé relace R lze získat mlhavou podmnožinu nedominovaných variant. Při
výběru "nejlepší" varianty ochranného systému je přirozené volit varianty, pro něž
nabývá funkce příslušnosti co nejvyšších hodnot. Není bez zajímavosti, že stupeň
příslušnosti varianty odpovídající ochrannému systému používaného v současné době
V3 Francii k množině nedominovaných variant je výrazně nižší než u variant získaných
rozhodovacím procesem. Určité zkušenosti s aplikací postupů komplexního vyhodnocování variant v jaderné energetice byly získány i v ČSSR /viz Neuman a kol. /1982//»
řešený problém se týkal rovněž volby struktury technologické soustavy zneškodňování
radioaktivního odpadu. Hodnocení se uskutečnilo na základě výsledků dotazníkové akce,
uspořádané pracovníky tístavu jaderného výzkumu, tíkolem účastníků ankety bylo provést
párová srovnání čtyř variant podle 11 kritérií /viz tab. č, 1/. Užitím metody ELECTRA III bylo pro každého experta získáno takové pořadí variant, které respektuje jeho
párová zhodnocení dle všech 11 uvažovaných hledisek. K získání těchto pořadí bylo
použito vah získaných na základě jiného expertního šetření. Výpočet byl proveden pro
8 expertů, V dalším kroku byla provedena agregace expertních hodnocení opakovaným
použitím metody ELECTRA III, Při agregaci expertních hodnocení získaných v prvém
kroku byla respektována různá úroveň kompetence jednotlivých expertů. Získané hodnocení se ukázalo nezávislé na kompetentních vahách přiřazených expertům, neboč stejný
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výsledek, byl získán i v případě, kdy jednotlivé expertní výpovědi byly pokládány za
rovnocenné.
Zatímco při výše popsaném postupu byly váhy jednotlivých expertů získány pouze
expertními odhady, pokusili jsme se v druhé etapě o výpočet vah na základě párových
srovnání uvažovaných 11 hledisek deseti experty. Jako příklad uvedeme párová srovnání získaná od experta č. 1. K výpočtu vah jsme použili zobecněné Saatyho metody pro
výpočet vah na základě vícenásobných odhadů. Saaty se ve svém přístupu pokusil o modelové zachycení "mlhavých" představ rozhodovatele při hodnocení souboru objektů.
Ačkoliv se touto metodou zabýváme v kapitole věnované stanovení relativní důležitosti /a ted hodnocené objekty budou pro nás uvažované charakteristiky/, lze Saatyho
přístup obecně použít v každé situaci, kdy stojíme před otázkou provést uspořádání
libovolných objektů /a tedy i např. souboru variant/, kdy máme k dispozici pouze
jejich "mlhavé" hodnocení rozhodovatelem. Od rozhodovatele tato metoda vyžaduje párová porovnání jednotlivých dvojic objektů /charakteristik/j své vágní /mlhavé/ představy o intenzitě, preferencí pak rozhodovatel kvantifikuje užitím devítibodé stupnice:
1.- objekty jsou stejně významné,
3 - objekt je nevýrazně významnější než druhý,
5 - objekt je zřejmě významnější,
7 - objekt je výrazně významnější,
9 - objekt je absolutně významnější.
Čísel 2, 4, 6, 8 lze pak využít k ještě jemnějšímu odstupňování vzájemné významnosti
objektů. Takto stanoví rozhodovatel hodnotu r ^ , přičemž první idnex i označuje významější z obou porovnávaných charakteristik) dále se položí r.. = 1 / r i i * Nakonec se
definuje ri;, = 1 pro i - 1, 2, ..., m. Prvky takto získané matice intenzit preferencí je možné považovat za odhady podílu skutečných vah charakteristik v,, ..., v ,
které však neznáme. Tato matice má všechny prvky kladné a je maticí reciprokou, neboE
platí: r.. = 1 / r i i > P^ávě k odhadu vah využívá Saaty speciálních vlastností vlastních
čísel a vektorů matic tohoto typu. Saatyho metoda byla již mnohokráte popsána a nebudeme se proto na tomto místě podrobně zabývat technikou výpočtu vlastního čísla a vektoru matice párových srovnání. Zaměříme se zde spíáe na problémy související s nedostatkem resp. neurčitostí výchozích ddajů.
V souvislosti s tím, co bylo již řečeno, může být při výpočtu vah nedostatek
informací v podstatě dvojího druhu:
- některé dvojice charakteristik rozhodovatel není schopen nebo ochoten srovnávat,
- rozhodovatel je sice schopen rozhodnout, která charakteristika je významnější,
avšak není schopen stupeň významnosti vyjádřit jediným číslem.
Zabývejme se nyní podrobněji prvým případem, který lze chápat jako neúplnost
rozhodovatelový preferenční relace na množině charakteristik.
Označme v.; ..., v váhy, jejichž odhady chceme užitím Saatyho přístupu získat.
V původní verzi Saatyho přístupu jsme pro každou dvojici charakteristik /i,j/ získali odhad r.. poměru jejich vah ^ / v . . Vzhledem k tomu, že pro některé dvojice charakteristik bude tento odhad chybět, zavedeme symbol a j. značící počet odhadů poměru v./v., V námi uvažovaném případě neúplné preferenční relace rozhodovatele na množině charakteristik nabývá číslo 0. . pouze hodnotu 0 nebo 1. stejného postupu lze
však použít i v případě, kdy máme odhad některých dvojic charakteristik od více rozhodovatelů a kdy tedy 0 ^ je přirozené číslo značící počet odhadů poměru v./v.,
které jsou k dispozici. Označme tedy obecně r^.^ k-tý odhad poměru v ^ V j , k = 1,
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...,

^ r řešíme tak současně případ, kdy některé z odhadů chybějí / (j, • * 0/ sou-

časně s případem, kdy je pro některý poměr k dispozici více odhadů / 0,.= > 1/.
r

Vzhledem k tomu, že v ideálním případě musí pro prvky matice / <-jj,/ platit
=

Vj

-

pro k = 1, ..., . • vah v.,
i = 1, ..., m metodou nejmenších čtverců.
l
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v
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j
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s
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a

i

Řešení příslušné soustavy normálních rovnic získáme hledané odhady

Of^, ,,., oc m .

1/

V další fázi se budeme zabývat podrobnější analýzou některých zvláště významných
kritérií. Ukážeme si postup na případě kritéria č. 4 - kvalita produktu. Expert zabývající se touto problematikou /ing. MAREK, ČEZ/ rozložil toto kritérium na 18 dílčích
charakteristik, které současně uspořádal dle významnosti. Těchto 10 charakteristik
je uvedeno v tab. fi. 2, Pro výpočet vah těchto charakteristik provedl zároveň porovnání jednotlivých charakteristik /viz tab. č. 3/. Tato tabulka byla podkladem pro
výpočet vah Saatyho metodou. Výpočtem jsme získali následující váhy.1. Chemická trvanlivost

3,157

2. Vyluhovatelnost

2,556

3. Chemické složení a kompatibilita odpad/matrice

2,198

4. Odolnost vůči vodě

2,112

5. Obsah radionuklidů

1,620

6. Korozní odolnost obalu

1,205

7. Integrita obalu

1,076

8. Strukturální stabilita

0,764

9. Mechanická stabilita

0,779

10. Redukce objemu

0,595

11. Přítomnost volných kapalin

0,434

12. Odolnost vůči mikrobiálnímu rozkladu

0,391

13. Dávka

0,294

14. Tepelná stabilita

0,234

15. Radiační stabilita

0,193

16. Tvorba plynů
17. Hořlavost
18. Kontaminace

,.

0,173
1,300
0,087

"postup výpočtu je podrobně popsán v práci Křovák, študlar /1983/
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Tabulka

Seznam použitých kritérií
1. iJnik škodlivin /z procesu/ do životn/ho prostředí
. /min./
2. Spolehlivost technologie /max./
3* Dostupnost technologie /max./
4. Kvalita produktu /max./
5. Redukce objemu /max./
6. Náklady na zpracování /min./
7. Složitost technologie /min,/
8. Pružnost technologie
9. Nároky na obsluhu /min./
10. Životnost zařízení /odolnost mechanická,
chemická, radiační/ - max.
11. Likvidovatelnost a dekontaminovatelnost
zařízení /max./

Tabulka 2

Zvolené pořadí charakteristik pro kvalitu produktu reaktorový odpad - bitumenovaný koncentrát, resp.
ionex

1. Chemická trvanlivost
2. Vyluhovatelnost
3. Chemické složení a kompatibilita odpad/matrice
4. Odolnost vůči vodě
5. Obsah radionuklidu
6. Korozní odolnost obalu
7. Integrita obalu
8. Strukturální stabilita
9. Mechanická stabilita
10. Redukce objemu
11. Přítomnost volných kapalin
12. Odolnost vůči mikrobiálnímu rozkladu
13. Dávka
14. Tepelná stabilita
15. Radiační stabilita
16. Tvorba plynů
17. Hořlavost
18. Kontaminace
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Tabulka 3

Párové porovnání charakteristik

m

-

1
2
3
4
00 pole o souřadnicích /i,j/

5

vepíšeme celé číslo

6

/I, +2, +3, ... +8,

7

+9/ podle následujícího předpisu:
1 ... obě charakteristiky nebo
vlastnosti jsou stejně
významné
3 ... i-tá charakteristika je
slabě významnější než
j-tá
5 ... 1-tá charakter, je výrazně významnější než
j-tá
7 ... i-tá charakter, je prokazatelně významnější
než j-tá
9 ... i-tá charakter, je absolutně významnější než
j-tá
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8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Obr. č . I
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TECHMOLOSICKf EXPERIMENT SOLIDIPIKACE V DYNAMICKÝCH POCWfNKXCH
Halová, J.
tfstav jaderného výzkumu, ftaž

ANOTACE

V ÚJV Sei byl vypracován návrh řízeného technologického experimentu aolidifikaoe RAO z JB v dynamických podmínkách.
Technologický experiment by i navrien tak, aby poskytl maximum informace o eolidifikaSnich aparátech za minimální dobu, a tedy i s maximálni úsporou energie a chemikálii.
Byla změřena dynamika aparátů pro oolidifikaci RAO z JE: kalcindtoru a sklářské
pec*. Znalost dynamiky těchto kontinuálních aparátů umoinila výpočet doby ustaveni
Btaoionárniho stavu na jejich výstupu po skokoví koncentraini zmSni na vstupu zaři*en-C» To je důleiitá a jediní dostupná informace o ustavováni stálého sloieni produktu po přechodu na jiné sloieni zpracovávaných odpadů, protole analysy produktu
solidifikaae jsou časově národné a lze je provést ai po pokusu.

Znalost dynamiky solidifikaSnich aparátů umoinila dále výpočet optimálního pořadí mířeni při pokuse řeienim problému obchodního cestujícího, v nimi jako "města"
vystupuji jednotlivá miřeni ve stacionárním stavu a jako "vzdálenosti" doby přechodu
od jednoho stacionárního stavu k druhému,
1. ÚVOD
V ťJstavu jaderného výzkumu Rež byl navržen řízený technologický experiment solidifikace RAO z JE s použitím kalcinátoru a indukční sklářské pece. Aparáty pracují
v kontinuálním režimu.
Měření dynamiky kontinuálních aparátu bylo provedeno metodou radioaktivního
i aktivovatelného indikátoru*
Při použití radioaktivního indikátoru je na vstup aparátu dávkován radlonuklid.
V našem případě byla dynamika kalcinátoru i pece měřena užitím
Na. Dynamika sklářské pece byla měřena také užitím aktivovatelného indikátoru, kdy byla na vstup pece
dávkována frita obsahující železo.
Jistou nevýhodou aktivační metody je nutnost odběru poměrně velkého množství
vzorku. Ve většině případů se ovšem jako výhodnějSÍ jeví radioindikátorová metoda,
která umožňuje navíc kontinuální diagnostickou kontrolu.
Dynamika kalcinátoru byla měřena pouze metodou impulsní odezvy, kdy byl v čase
t • 0 na vstup aparátu zaveden v co možná nejkratSÍ době impuls indikátoru /radioisotop 2 4 Ha/.
Dynamika sklářské pece byla nejdříve měřena užitím železa jako aktivovatelného
Indikátoru, který byl na vstup pece při prvním pokuse zaváděn kontinuálně od času
t " O.
Jednalo se tedy o měření odezvy na skokovou vstupní změnu koncentrace. Od
počátku dávkování frity obsahující železo byly odbírány vzorky skla na výstupu, které byly následně aktivovány pro stanovení obsahu železa, který byl stanoven i v dříve zpracovávané fritě jako slepý pokus.
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Aktivovatelný indikátor byl použit i pro měřeni impulsní odezvy pece a vý"«l«dky obou postupů používajících aktivovatelného indikátoru se shoduji, jak bylo prokázáno Smirnovovým-Kolmogorovovým testem.
Dále byla se sklářskou pecí provedena tři měření impulsní odezvy užitím
Na.
Získané výsledky byly použity k hodnocení "vzdálenosti" stacionárních stavů
ve schématu plánovaného technologického experimentu.
Sešením problému obchodního
cestujícího
byla získána optimální strategie měření, která minimalizuje dobu potřebnou k provedení celého experimentu a počet i velikost změn koncentrací jednotlivých složek zpracovávaných odpadů,
2. DYNAMIKA SOLIDIFIKAřNfCH APARÄT0
2.1 Dynamika kalcinátoru
Byla změřena dynamika kalcinátoru užitím metody impulsní odezvy. Impulsní dávkování

Na umožnilo stanovit dobu od vstupu částic materiálu do aparátu do jejich

výstupu, tj. dobu zdržení. Protože odezvou průtokového aparátu na jednotkov; skok
koncentrace na vstupu je distribuční funkce doby udrženi, můžeme metodou impulsní
odezvy stanovit i dobu ustavení stacionárního stavu, kdy distribuční funkce dosáhne
s určitou přesností jedničky. Vzhledem k tomu, že doba vstupu všech částic do aparátu je při metodě impulsní odezvy stejná /t • 0/ a částice se v aparátu zdrží různou dobu, získáme na výstupu z aparátu celé spektrum doby zdržení, významná je zejména
střední hodnota doby zdržení, která charakterizuje celé zařízení.
Statistické charakteristiky doby zdržení, na niž lze pohlížet jako na náhodnou
o

veličinu, byly vypočteny užitím programu KOMPLEX

, který dále změřená spektra doby

zdržení vyhodnotil podle modelu kaskády ideálních mísičů.

Tímto způsobem byly uži-

tím programu KOMPLEX stanoveny následující charakteristiky aparátu:
- střední doba zdržení materiálu v aparátu t,
- počet ekvivalentních mísičů,
- statistické momenty spektra doby zdržení včetně variačních koeficientů.
Program KOMPLEX má i grafické výstupy a všechny grafy uvedené v tomto referátu byly
nakresleny na plotteru DIGOGRAF ve spojení s počítačem EC 1040.
Program KOMPLEX byl dále použit k výpočtu hustot pravděpodobnosti doby zdržení
v aparátech /tzv, E/t/ křivky/ ze změřených četností impulsů líměrných koncentrací
indikátoru 2 4 N a /tzv. C/t/ křivky/.
E/t/ křivky byly vypočteny z C/t/ křivek jejich normováním k jedničce podle
vzorce
E/t/

. SÍ1Ĺ
oo
/ C/t/dt

o
Normování je nutné pro srovnání odezvy pro různá množství dávkovaného indikátoru.
Protože měření doby zdržení materiálu v kalcinátoru byla skončena dříve než
aparátem prošly všechny částice dávkovaného indikátoru, byly C/t/ křivky extrapolovány několika hodnotami a z takto doplněného spektra doby zdržení byly vypočteny výše uvedené charakteristiky aparátu.
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E/t/ křivky po korekci na rozpad, pozadí a dávkované množství radioindikátoru
jsou pro opakovaná měření dynamiky kalcinátoru uvedeny na obr. la a lb, přičemž na
každém obrázku jsou zakresleny výsledky dvakrát opakovaného měření týchž vzorků,
2.2 Dynamika sklářské pece
2.2,1 Měření doby zdržení sklářské pece užitím

24

Na

Na obr, 2 jsou uvedeny E/t/ křivky po korekci na pozadí, rozpad a množství
prollého radioindikátoru.
Na obr. 3 jsou uvedeny výsledky po korekci na rozpad
Na, pozadí, množství
prošlého radioindikátoru a také na prosazení pece pomocí normováni střední hodnoty
t «,t/t.
Na obr. 4 jsou uvedeny distribuční funkce doby zdržení, tzv. F/t/ křivky vypočtené integrací E/t/ křivek pomocí programu KOMPLEX podle vzorce
t

F/t/ t J

E/t/d t*

O
F/t/ křivku lze fyzikálně interpretovat jako odezvu aparátu na jednotkovou skokovou
zmjnu koncentrace na vstupu aparátu,
2.2.2 Měření doby zdržení sklářské pece užitím železa jako aktivovatelného indikátoru2
Na obr. 5 je uvedena tzv. F/t/ křivka změřená aktivační analýzou. Již vizuálně
lze zjistit její shodu s F/t/ křivkou č. 3 na obr. 4 změřenou za stejných podmínek.
Shoda F/t/ křivek získaných oběma metodami byla potvrzena i Smirnovovým-Kolmogorovovým testem,
2.2.3 Niemiho korekce na kolísání rychlosti dávkování materiálu do pece

4

Rychlost dávkování materiálu kolísala vzhledem k drobným poruchám dávkovače.
Tento Sum byl odfiltrován Niemiho korekcí
doby zdržení poJle vzorce

Híiemi* v /

v/t7df

kde t'je integrační proměnná.
Na obr. 6 jsou uvedeny výsledky měření doby zdržení sklářské pece radioaktivním
indikátorem

po korekci na rozpad, pozadí, množství prošlého indikátoru a kolísání

rychlosti dávkování podle Niemiho. Takto korigovaná spektra doby zdržení jsou interpretována podle modelu kaskády ideálních mísičů užitím programu KOMPLEX. Výsledky
jsou''uvedeny v tabulce 1.
Tabulka 1
Aparát

Sklářská

pec

Metoda

Prosazení

/kg/hod/

/kg/hod/

Radio*
indikátorová

Měření

e.

Počet ekvivalentních
/min/

mísiču kaskády n

0.5
1.5
1.0

1
2
3

46
40
30

2
2

Po korekci

2

podle
Niemiho

1.0

1

46

3

24

/ Na/
Aktivační
/Fe/
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Užitím programu KOMPLEX byly pro sklářskou pec stanoveny také mrtvé prostory,
v nichž se materiál prakticky nepohybuje, variační koeficient charakterizující makronehomogenity produktu a doby průchodu /doba průchodu je minimální doba zdržení,
tj. doba prvního objevení radiointikátoru/. Výsledky jsou uvedeny v tabulce 2,
Tabulka 2

Charakteristiky sklářské pece

Metoda

Exp.
čís.

Radio-

1

indikátorová
24

Doba
průchodu
/min/

2

'4

Podíl objemu mrtvých prostoru
v peci
/%/

Variační
koeficient
/%/

6

75

2

8

72

33

3

9

77

66

1

1O

55

50

75

Na

Aktivační

F/t/ křivky pro pokusy 1, 2 a 3 byly srovnány Smirnovovým-Kolmogorovovým testem na
hladině významnosti 5 % a byla zjištěna jejich shoda.
Na Smirnovově-Kolmogorovově testu je založen výpočet šířky intervalu spolehlivosti F/t/ křivek

. Předpokládáme ustavení stacionárního stavu, padne-li do inter-

valu spolehlivosti i jednička.
Interval spolehlivosti distribuční funkce doby zdržení F/t/ je
F

/t/ + c > , kde F
a

c

F /t/ - ej

/t/ je empirická distribuce doby zdržení
je poloäírka intervalu spolehlivosti.

V tabulce 3 jsou m j . uvedeny výsledky výpočtu doby ustavování stacionárního stavu
užitím Smirnovova-Kolmogorovova testu.
Tabulka 3
Aparát

Sklářská

pec

Metoda

Radioindikátorová

Pokus

Prosazení

čís.

/kg/hod/

n

c

/min/

1
2
3

0.5

1.5

46
40

1.0

1
1
2

Doba ustavení sta-

cionárního stavu
/min/

30

2
2
2

1.0

46

1.0
1.0

15.3
16.4

0.20

80

0.20
0.23

58
34

3

0.26

62

8.4

0.25
0.25

19.5
20.0

/24Na/
Aktivační
Kalci-

Rad io-

nátor

indiká-

10.3

torová
/24Na/
Výsledky uvedené v tabulce 3 byly použity pro ohodnocení "vzdáleností" jednotlivých
stacionárních stavů při výpočtu optimální strategie měření plánovaného technologického experimentu solidifikace RAO z JE.
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3. VfBER OPTIMÍLNÍHO POŘADÍ MĚŘENÍ Pfil ŘÍZENÉM TECHNOLOGICKÉM EXPERIMENTU SOLIDIFIKACE V DYNAMICKÝCH PODMÍNKÁCH
3.1 Plán řízeného technologického experimentu solidifikace 6
V plánu řízeného technologického experimentu 2+2x4+1 jsou uvažovány na třech
úrovních čtyři proměnné:
- tři složky modelového roztoku,
- prosazení pece.
Nejnižší hodnoty proměnných veličin jsou ve schématu experimentu označovány -1,
střední O a nejvyšší 1. Úrovně jednotlivých proměnných shrnuje tabulka 4
,
Tabulka 4

ťTroveň

Proměnné složky
hmotnostní

-1

poměr P e 2 o 3 : M n O 2

3:1

O
1:1

20

40

v kalech

+1
1:3

lx/

konc. N a + /kg/l/

60

konc, bentonitu

5O + 50

+ SiO 2 /g/l/

x /

60 + 60

70 + 70

konc. kalů je 16 g/l

3.2 Výpočet optimální strategie měření
Takto definované úrovně umožňují popsat každé měření čtveřicí čísel nabývajících
hodnot 0,1 nebo -1. Toto označení je použito v tabulce 5, která je plánem technologického experimentu solidifikace. Jednotlivá měření jsou uvedena v optimálním pořadí,
které minimalizuje nejen dobu provedení experimentu, ale také počet a velikost změn
koncentrací jednotlivých složek zpracovávaných roztoků.
Tabulka 5
Číslo
měření

Plán technologického experimentu solidifikace RAO z JE v dynamických
podmínkách
Složka 1

Složka 2

+
+
+

+
-

5

+
-

-

6

-

-

1
2
3

4

7
8
9
10
11
12

+
+

Prosazení
pece

Přechodová doba

+
+

p 1 hod.
p 1 hod.
p 1 hod.

+

+

+

-

p 1/2 h.

+

+

Rezerva
p 1 hod

+ 1/4 h

0

0

+

0

p 1/2 h.

+ 1/4 h

0
0
0

0
0

-

0

p 1/2 h.

+ 1/4 h

0
0

p 1/2 h.

+ 1/4 h

+ 1/4 h
+ 1/4 h
+ 1/4 h

0

13

0
0

14
15

+
-
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+

Složka 3

0
+
-

0

0
+
-

0
0

0
0

p 1/2 h.
p 1/2 h.

0

0

0

0

0

0

p 1/2 h.
p 1 hod.

0

Pokračování tabulky 5
číslo
měření

Složka 1

-

16
17
18
19
20
21

+
+
+

+

+
-

+
+

+
+

+

22
23
24
25

Složka 2

Složka 3
+
+

Prosazení
pece

Přechodová doba

+
-

p 1 hod.

-

+

-

-

p 1 hod.

+
-

p 1 hod.

-

+

-

-

-

+
-

Rezerva

p 1 hod.

ZAVfiR
Byl naplánován technologický experiment solidifikace radioaktivních odpadů z jaderných elektráren v dynamických podmínkách. Uvedený plán minimalizuje dobu trvání
experimentu, počet a velikost koncentračních změn při získání maximální informace
o aparátech a procesu solidifikace RAO z JE. Tím je dosaženo maximální úspory energie a chemikálií.
Budou-li měření ve stacionárních stavech prováděna 20 minuti potrvá celý experiment 20 hod. S rezervou 15 minut pro každý přechod na úroveň* prosazení pece O potrvá celý pokus 21 a pal hodiny.
Cíle práce bylo dosaženo. Je navržen plán technologického experimentu solidifikace RAO z JE.
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0,60

Obr. «+

E/t/ křivky kalcinátoru - experiment 1 s opakovaným měřením aktivity
*} A

vzorků. Provedena korekce na rozpad
aktivitu

Na, pozadí a celkovou prošlou

0,70
(min*1)
0^

12

Obr, lb
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E/t/ křivky kalcinátoru -

16
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pokus 2 ve stejných podmínkách jako pokus 1
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E/t/ křivky sklářské pece pro korekci na rozpad
prošlou aktivitu
Křivka 1: prosazení pece O.5 kg/hod.
2: prosazení pece 1.5 kg/hod.
3: prosazení pece l.O kg/hod.

r
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Obr. 3

0.50
E/t/ křivky sklářské pece po korekci na rozpad- 24.
Na, pozadí, množství
prošlého radioindikátoru a také na prosazení pece pomocí normování
střední hodnoty t - t/t

křivka 1
křivka 2
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0.00
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P/t/ křivky/distribuční funkce doby zdržení skliřsk* pece vypočtené
integrací E/t/ křivek. Provedena korekce na rozpad 2 4 Ha, pozadí
a celkovou proilou aktivitu
Křivka 1 - prosazení pece O.5 kg/hod.
2 - prosazení pece 1.5 kg/hod.
3 - prosazení pece 1.0 kg/hod.
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F/t/ a E/t/ křivky sklářské pece po korekci na pozadí, rozpad
a kolísání rychlosti dávkování podle Hieaiho
Křivka 1 - prosazení pece 0.5 kg/hod.
2 - prosazení pece 1.5 kg/hod.
3 - prosazení pece 1.0 kg/hod.
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ryzinAmž CHEMICKŽ PROBLČMY ZPRACOVANÍ RADIOAKTIVNÍCH ODPADQ
Jedináková V., Bartíková 0., Silková J., Hejda J., Kyršová V.
Vysoká škola chemicko-technologická, katedra technologie jaderných paliv

a radiochemie
Kůtek F., Dušek B., Nebovidský J., Klimešová V.
Katedra anorganické chemie

A If 0T AC E
Ha základě chemické,
termické a retgenostrukturní
analýzy, I ? spekter byle
zjištěno sloiení boritanů Co /II/ a Fe /III/. Jedn-J .?v o diberitan
kobalbnatý
CoBo0A.3H90
a boritan železitú Fn.^ ,.h.O ...nn.jQ.
Dehydratace
probiji dvcu3tupňcvě
a je ukončena při teplotách ůúu - 62O°C. Při
teplotách 600 - 63O°C dochází k boritanovému
pPesmyku bes další zíráty
hmotnosti.
Výtiiek
a koncentraci

erdSenť kyseliny bovité
ardSeaihc
Sinidla.

je zaviaty" na koncentraci

kyseliny

bovité,

pH

Při eráienť rozpustných
boritanů ionty Co/Il/ a Fe/ITI/ dccháai ke
kvantitativnímu epolusráieni
aktivity kebaltu, železa a stroncia. Tento prooeo lze ozna&it jako izomorfní eráSení. U nuktidu cesia byla zjiStSna částečná adsarpae v ilzké oblasti pH.
Byly sledovány moSnosti aplikace alifatických
alkoholů /n-oktanol,
2-oktanol,
2-ethylhexanot/
a diolů k selektivní extrakci kyseliny borité a fíAO. Pro praktické
vyu.ii.ti se jeví n-oktanol a
2-ethylhexanol.
Byl ověřen mechanismus
extrakce H,BO^, synergický
vliv aminů na extrakci
kyseliny borité alifatickými
dioly. Byla vyhodnocena
asociace alkoholů a jejich
esterů
kyseliny borité a vypracován matematický
model pro vyhodnocení
asociačních
konstant
z oamometriokých
dat.
Sledování vhodnosti anorganických
serbentů a polymerů pro fixaci BAO vedl* k závěru, ie vodní sklo jako základní pojící materiál pro fíAO je málo vhodné pro vysokou
Vyluhovatelnos t rozpustných
látek z polymerních
produktů.
,
1.

ÚVOD

Na úkolu se podílejí d v a učitelské kolektivy z Vysoké školy chemicko-technologické, katedra technologie jaderných paliv a radiochemie a katedry anorganické c h e m i e . Pracovníci prvně jmenované katedry se zabývali:
a/ složením některých složek solidifikovaných radioaktivních odpadů
b / možností selektivní separace kyseliny borité z RAO extrakcí alkoholy a dioly
c/ složením některých složek kapalných R A O .
Kolektiv anorganické chemie řeSil problematiku
d/ využití anorganických sorbentů p r o fixaci radioaktivních odpadů.
Všechny čtyři úseky úkolu jsou typu základního, popř. aplikovaného výzkumu
s cílem získat potřebné chemické a fyzikálně-chemické údaje, které bude možno v y užít p ř i řešení technologií zpracování R A O .
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2.

SLOŽENÍ NĚKTERÝCH SLOŽEK SOLIDIFIKOVANÍCH RAO A SORPCE NUKLIDO Co, Fe, Sr a Cs

2.1

Srážení kyseliny borité vápenatými s'oučeninami
Snížení koncentrace rozpustných boritanů z RAO z hlediska efektivnosti procesu

a ekonomických požadavků lze zskutecnit srážením boritanů vápenatými sloučeninami.
Tento způsob byl pracovníky katedry technologie jaderných paliv a radiochemie podrobně rozpracován s pozitivními závěry pro praxi. Tato problematika nebyla řešena v rámci tohoto tfkolu. Výsledky tohoto výzkumu budou pravděpodobně uvedeny v rámci hodnocení DÚ 01.
2.2

Srážení kyseliny borité dusičnanem kobaltnatým
Srážení bylo prováděno při různých koncentracích kyseliny borité a srážecího

činidla. Při nižších koncentracích kyseliny borité /6 g.dm" / podíl nerozpustných
boritanů roste se zvyšujícím se pH roztoku. Vyšší koncentrace srážecího činidla způsobuje, že pokles pH po srážení se zvyšuje směrem do slabě kyselého prostředí.
V oblasti pH í 7 již dochází ke zvýšení součinu rozpustnosti vzniklého boritanů, a
tím k poklesu výtěžku srážení. Optimální hodnota pH pro maximální snížení koncentrace rozpustných boritanů leží v oblasti pH c 9 - 10.
T chemické analýzy je zřejmé, že vzniká boritan o složení CoO . 02^3 ' n^2^'
Možnost vzniku ortoboritanu kobaltnatdho Co-'BO-Jo byla vyloučena. Boritan kobaltnatý má podle výsledku chemické analýzy složení CoO . B2<J

. 3,3 H-O. Z TH křivky

tohoto vzorku získané termickou analýzou lze zjistit hmotnostní dbytek, který je
29,2 %, což odpovídá právě hmotnosti 3,3 molekul vody. Při p H > l l vzniká vedle diboritanu kobaltnatého v tuhé fázi podíl hydroxidu kobaltnatého potvrzený i endotermickými efekty při teplotách 140 - 23O°C a 750 - 85O°C a infračervenými spektry.
2.2.1

Sorpce nuklidů Co, Fe, Sr a Cs v procesu tvorby diboritanu kobaltnatého
Sorpce nuklidů kobaltu a železa při všech hodnotách pH probíhá kvantitativně.

Z toho faktu lze soudit, že se jedná vesměs o chemické izomorfní srážení.
Stroncium jako prvek druhé hlavní skupiny tvoří nerozpustné boritany. V případě spolusrážení radioaktivního stroncia s diboritanem kobaltnatým se jedná o chemické izomorfní srážení.
stává v intervalu pH

Cesium má velmi malý sklon k sorpci, částečná sorpce Cs na8,2 až 8,7, avSak nepřesahuje 30 %. Lze vyslovit předpoklad,

že sorpce cesia má charakter povrchových jevů.
2.3

Srážení kyseliny borité dusičnanem železitým
Vliv pH na výtěžek nerozpustných podílů boritanů je mnohem menší než u sráže-

ní kyseliny borité dusičnanem kobaltnatým a nepřesahuje hodnoty 25 %ního snížení
koncentrace rozpustných boritanů. Při vysokých hodnotách stechiometrického poměru
Fe : H 3 B O 3 a pH výchozích roztoků vyšších než 11 respl 10 nedochází vůbec ke srážení boritanů.
Na základě analýzy byl identifikován vznik boritanů o složení FepOj.BjO-j.nHjO.
Existenci sloučeniny FeBO, vylučují Ič spektra, kde se nepodařilo nalézt charakteristické absorpční pásy pro BOj , a také ta skutečnost, že podmínky přípravy ortoboritanu železitého se diametrálně liší od podmínek srážení z vodných roztoků. Hmotnostní úbytky jsou malé a dosahují hodnot maximálně 25 %. Dehydratace probíhá jednostupňové v širokém rozpětí teplot 50 až 700°C. Z DTA křivek lze odečíst polohu exotermických a endotermickych piku. Exotermické maximum při teplotách 600 - 63O°C je
spojeno s krystalizací amorfní sraženiny se zároveň probíhajícím rozkladem:
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Tato rovnice je pouze přibližným vyjádřením reakčních poměrů. "Boritanový přesmyk" je jevem značně složitějším, a na základě výsledku jen termické analýzy jej
nelze tiplně objasnit.
Endotermické maximum při teplotách 650 až 70Q°C je spojeno s odbouráním posledních zbytků vody. Rentgenostrukturní analýza prokázala podobně jako v případů boritanů kobaltnatých amorfní strukturu.
2.3.1

Sorpce nuklidů Co, Fe, Sr a Cs v procesu tvorby boritanu železitého
58
59
Strhávání

Co a

Fe do sraženiny probíhá kvantitativně podobně jako při srá-

žení s diboritanent kobaltnatým.
Sorpce stroncia probíhá lépe při vyšších pH výchozího roztoku. Oblast pH 10,0
až 12,0 se jeví jako optimální pro sorpci radionuklidu Sr do tuhé fáze. Se zvyšující se koncentrací dusičnanu železitého roste objem sraženiny a tím i podíl sorbovaného stroncia. Vedle chemisorpce se zde muže uplatňovat i adsorpce.
Sorpce cesia na boritanu železitém je silně závislá na pH* Maximum sorpce
/axi 10 1/ nastává při pH kolem 8,4, což odpovídá intervalu sorpce cesia na boritanu kobaltnatém.
3.

EXTRAKČNf SEPARACE KYSELINY BORITÉ Z RADIOAKTIVNÍCH ODPADO
Tento úkol byl zadán s cílem propracovat metodu selektivní separace kyseliny

borité a tím umožnit recyklaci poměrně drahé chemikálie, snížit celkové množství
radioaktivních odpadů a u některých technologií solidifikace by se odstranily potíže spojené s vysokým obsahem rozpustných boritanových forem.
Extrakci kyseliny borité je možné provádět alifatickými alkoholy, alifatickými
1,3-dioly nebo aromatickými 1-2-dioly. Výběr extrakčního činidla pro tento iScel byl
determinován těmito požadavky na technologický proces:
- podstatné snížení koncentrace kyseliny borité,
- vysoká selektivita - malé ztráty extrakčních činidel do vodné fáze - snadná reextrakce a možnost vícenásobného použití činidla.
Tato problematika byla řešena intenzívně v prvních dvou letech a na základě
vzniklých nových požadavků zadavatele na řešení jiných úkolů byla omezena jen na
dořešení rozpracovaného dseku.
3.1

Extrakce kyseliny borité alifatickými alkoholy a dioly
Byly sledovány možnosti aplikace alifatických alkoholů /n-oktanol, 2-oktanol,

2-ethylhexanol/ a diolů, selektivních extrahentů, k extrakci kyseliny borité z kontaminovaných odpadů na jaderných elektrárnách. Stupeň extrakce kyseliny borité závisí na druhu použitého alkoholu, výchozím pH vodné fáze, koncentraci alkoholu v organické fázi a teplotě. Koncentrace kyseliny borité a příměsi o koncentracích, ve kterých se nacházejí v kontaminovaných odpadech, nemají vliv na hodnotu D H „Q

. Rozdě-

lovači poměr pro použité radionuklidy /Fe, Sr, Cs, Co/ jsou za podmínek vhodných
k extrakci kyseliny borité o řád menší, než hodnoty D ^ B C ^ * Reextrakce kyseliny borité z alkoholů byla prováděna při různých poměrech fází /\oá

: V

1,0 až 0,25/

a rozdílném pH extrakčního roztoku /4,o až 13,0/. Procento reextrakce se podle podmínek pohybuje po prvním extrakčním stupni v rozmezí /60 - 100 %/. Pro praktické
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využití jsou vhodné n-oktylalkohol a 2-ethylhexanol. Nevýhodou 2-ethylhexanoXu je
jeho velká rozpustnost ve vodné fázi /0,l g/100 cm /.
V laboratorním měřítku byl zkoumán vliv koncentrace í-terc.-butylpyrokatechinu,
organického kationtu, kyseliny borité, hodnoty pH a času na průběh extrakce kyseliny borité.
Stupeň extrakce závisí především na koncentraci í-terc.-butylpyrokatechinu,
ale i na typu a koncentraci organického kationtu a kyseliny borité. Extrakce je
efektivní v rozmezí pH 3 - 7; reextrakci lze kvantitativně uskutečnit v kyselé oblasti pomocí kyseliny dusičné. Byl potvrzen mechanismus extrakce H J B O J organickou
fází, odpovídající teoretickému modelu a synergický vliv vysokomolekulárních aminů
na extrakci kyseliny borité alifatickými dioly.
Alifatické 1,3-dioly tvoří s H 3 B O 3 planárnl neutrální estery. U 1,2-aromatických diolů dochází k tvorbě esterů -. tetraedricky koordinovaným atomem boru:

/OH

3.2

Asociace alkoholů a jejich esterů kyseliny borité
Z osmometrieký"ch dat byla vyhodnocena asociace alkoholů a jejich esterů kyseli-

ny borité. Byl vypracován matematický model a připraven program pro vyhodnocení příslušných asociačních konstant a zdůvodněn jeho fyzikálně chemický základ. Způsob interpretace osmometrických dat byl konfrontován s metodou používanou na LTI Leningrad,
katedře radiochsmických procesů jaderné energetiky.
Experimentální data ukazují, že v řadě případů, r.ezi něž patří i asociace alkoholů, lze ve zředěných roztocích pozorovat lineární závislost středního asociačního
stupně £ na celkové koncentraci C a lze předpokládat postupnou asociaci

B„-i+B

B.

_ fn M

fc =

Výpočet postupové konstanty k a příslušné asociační konstanty

(5)
R

lze vyhodnotit na

základě modelové představy.
Rozsah linearity funkce n - ffc) je závislý na koncentraci a druhu extrahentu.
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Tato závislost pro tři alifatické alkoholy je znázorněna na obr. 2. Se vzrůstající
asociací extrahentu /tj. při přechodu k alkoholu s kratším alkylem/ nastává výrazné zmenšení oblasti linearity.
Nelineární průběh při vyšších středních asociačních stupních může být dána
dvěma jevy:
a/ není zachována podmínka, Se postupná asociační konstanta k si je rovna ve všech
stupních
b/ není korektní předpoklad o konstantnosti poměru aktivního koeficientu n-meru
Y* n a monomeru Y' .
4.

SLOŽENÍ NĚKTSRÍCH SLOŽEK KAPALNÝCH RAO
Ke sledování chemických forem štěpných a korozních produktu - Cs, Sr, Ba, Ce,

Cr a Co v prostředí kyseliny borité a dusičnanových aniontů byla použita metoda
zdánlivých molárních objemů a u barevných roztoků bylo sledování doplněno absorpčními spektry ve viditelné a UV oblasti.
Ion Cs* je v prostředí dusičnanu sodného a kyseliny borité plně disociován a
2+
2+
neváže koordinačně žádnou vodu. Ion Sr
a Ba
se vyskytuje pouze ve formě tetraaquastrontnatého kationtu. Ceritý, chromitý a kobaltnatý ion se v roztocích elektrolytů vyskytuje jako hexaaqua-kation /Me(H 2 O^ g / v

případě Ce/III/ a Cr/III/ a

/ M e ( H 2 O ) 6 / 2 + v případě Co/II/. Při vyšších koncentracích iontů NOj dochází v systémech obsahujících ion Ce

+

k tvorbě iontu /CefHjO) 5 NO 3 /

stability log K - 0 , 2 /t - 25°C,
5.

+

/obr. 3/ s konstantou

(1*2/.

VYUŽITÍ ANORGANICKÝCH POLYMERO A SORBENTO PRO FIXACI RADIOAKTIVNÍCH ODPADO
Nejčastějšími způsoby používanými při likvidaci RAO je jejich kalcinace s ná-

sledující cementací nebo bitumenací. Jinou možností by mohla být fixace kalcinovaných odpadů do anorganických polymerů vznikajících z vodního skla. Vodní sklo je
název pro vodný roztok, obsahující rozpuštěný R 2 O.mSiO 2 / R - K , Na/

m « l - 3,5.

Vodní sklo pro možnost zpracování při obvyklých teplotách, radiační stálost a snadnou manipulovatelnost s ním se jeví jako vhodná látka k fixaci některých odpadů.
Využití vodního skla jeko tmelícího prostředku je založeno na reakci této látky s kyselinami nebo látkami, které vlivem hydrolýzy vytvářejí kyseliny a které pak
reagují s vodním sklem za uvolnění kyseliny křemičité. Uvolněná kyseliny polykondenzací vytváří rozvětvenou strukturu nerozpustného gelu, který ve své poměrně volné
struktuře může pevně fixovat různá plniva.
Uvedený děj je možno popsat jednoduchou rovnicí
Na 2 O . mSiO 2 + nH 2 0

w

ľ 2NaOH + (n-l) HjO . mSiO 2

(6j

Reakce je rovnovážná a její rovnováha se posouvá směrem doprava tím, že uvolněný
hydroxid je vázán přidanou kyselinou nebo jinou látkou, kterou označujeme jako urychlovač tuhnutí. V praxi se užívá zejména hexafluorokřemičitan sodný Na 2 SiFg, který
reaguje s vodným roztokem kremičitanu sodného podle rovnice
Na 2 SiF fi + 2Na 2 Si0 3 + 6H 2 O « 6NaF + 3Si(OH) 4

(7)

Na proces tuhnutí má vliv také vzdušný C 0 2 a zejména pak teplota, která musí
být taková, aby docházelo k odpaření vody z roztoku i vody absorbované gelem kyseliny křemičité.
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5.1

Fixace RAO do vodního skla
Pokusy s fixací RAO z uvedených zařízení ukázaly, že při použití vodního skla

s modulem / m = 3 / probíhá polykondenzace křemičitých kyselin tak rychle, že se vznikající produkt nedá zhomogenizovat a naplnění je velmi nízké. Vysoká rychlost polykondenzace je způsobena přítomnými polyboritany, které reagují s NaOH a působí jako
urychlovače reakce /€/. Tento problém je možno řešit dvojím způsobem: a/ snížením
modulu vodního skla, b/ zvýšením alkality kalcinátu. Oba způsoby byly odzkoušeny.
Pro získání homogenních dostatečně pevných produktů je třeba snížit modul vodního
skla na 2 a méně, nebo před kalcinací upravit pH modelového roztoku na hodnotu minimálně 11,5, čímž se převedou přítomné polyboritany na ortoboritan sodný.
5.2

Vyluhovatelnost z polymerních produktů
Vzorky polymerních produktů byly podrobeny loužicí zkoušce ve vodě. Bylo sle-

dováno celkové vyloužené množství a množství vyloužených boritanů. Vyluhování probíhá značnou rychlostí. Během čtrnáctidenního loužení se vyloužilo více než 90 %
rozpustných látek.
Příčinou je pravděpodobně poměrně řídká sít SiO. tetraedrů, která umožňuje
snadný průnik molekul vody mezi tyto tetraedry a tím i vymývání fixovaných rozpustných produktů.
Protože hustotu sítě SiO. tetraedrů není možno ve větší míře za obvyklé teploty měnit, byly další experimenty zaměřeny na snížení rozpustnosti kalcinátu. Na základě literárních ddajů byly alkalické boritany převedeny na boritany vápenaté přídavkem odpovídajícího množství hydroxidu vápenatého v podobě vápenatého mléka. Tak
byly soli NaB(0H) 4 , N a 2 C O 3 a Na 2 C 2 °4 převedeny na málo rozpustné soli vápenaté. Současně dochází k uvolnění hydroxidu sodného a zvýšení pH

modelového roztoku až na

hodnotu 12,2 pH. Upravený produkt byl kalcinován při teplotě 26O°C a používán jako
plnivo v dalších pokusech. Dobře vytvrzené a dostatečně homogenní vzorky byly získány za použití vodního skla o modulu 2,5 - 2,7 a to při naplnění kolem 40 i.
I u takto připravených polymerních produktů probíhalo vyluhování vodou značnou rychlostí, i když bylo asi o 30 % nižší než u alkalického kalcinátu.
K podstatnému snížení vyluhovatelnosti nedošlo ani po přidání bentonitu v množství 10 % z hmotnosti kalcinátu.
Výsledky experimentů tedy ukázaly, že použití vodního skla pro fixaci RAO tohoto druhu je značně problematické. Přestože se některé problémy podařilo zvládnout
/rychlá koagulace/, hlavní nedostatek - velkou loužicí rychlost rozpustných látek,
se vyřešit nepodařilo.
Vodní sklo jako pojící materiál pro RAO, obsahující převážně látky ve vodě
dobře rozpustné je málo vhodné, nebofc rozpustné látky se z polymerních produktů
rychle vyluhují a tím nesplňují jedno z hlavních kritérií, kterým je právě nízká
vyluhovatelnost.
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Obr. 1 Rozdělovači poměry D„ „n , D_
_
HBU

v SS
v,

kyseliny borité n. oktanolem

a
D_
a D_

v závislosti na pH při extrakci

LO
L.O

c,Mol.kf
Obr. 2
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Závislost středního asociačního stupně ň na koncentraci extrahentu urSená
z osmometrických dat systémÄ alkohol - toluen
O n-hexanol
% n-oktanol
d n-dekanol

3_ :1

1,0 c , moLdm
Obr. 3

Porovnání teoretických křivek zdánlivých molárních objemů
V NaNO 3 /A/ r v NaC10 4 /B/ a H3BO'3
experimentálními
3 /C/ s
0/9 - teoretická křivka
1/9 - teoretická křivka /Co/HjO/gNO^"1
2/9 - teoretická křivka
0/6 - teoretická křivka
1/6 - teoretická křivka / C o / H 2 0 / 5 N 0 3 / +
2/6 - teoretická křivka /Co/H 2 0/ 4 /NO 3 / 2 /°
0/4 - teoretická křivka / C o / H 2 0 / 4 / 2 +
1/4 - teoretická křivka / C o / H 2 0 / 2 N 0 3 /

+

2/4 - teoretická křivka /Co/H 2 0/ 2 / N O 3 / 2 / c

ZAPOJENÍ PROJEKTANTA DO ČINNOSTI STÁTMÍHO flKOLU RVT A 01-159-104
Laštovička Z.
Energoprojekt Praha

ANOTACE
Referát pojednává o činnosti pracovníků projektových organizací oe st. úkole
RVT A01-IS9-104 "Zneškodňování ra odpadů z provozu jaderně energetiakjah zařízení
a lehkovodnimi reaktory". Jsou uvedeny důvody k zapojení projektanta do RVT, eile
příslušných prací a jejich organizační členění a zajiStSní. Formou přehledu nejdůležitějších vypracovaných materiálů je uvedena náplň těchto prací od jejich zahájení
ve 2. polovině r. 1982 až do ukončení úkolu /r. 198b/. činnost projektanta v daném
úkolu RVT nemá ucelený charakter. Jedná se o dílčí materiály zpracovávané dle konkrétních aktuálních potřeb komplexu zneškodňování RAO z JE. V závěru referátu je
konstatována účelnost zapojení projektanta do úkolu RVT.

1. (JVOD
K příznému zapojení Energoprojektu jako generálního projektanta fis. jaderných
elektráren do činnosti státního úkolu RVT A01-159-104 "Zneškodňování RA odpadů z provozu jaderně energetických zařízení s lehkovodnimi reaktory" došlo ve druhé polovině
roku 1982. Pochopitelně i v předchozím období existoval v dané oblasti kontakt mezi
vývojem a projekcí, ale nebyl tak úzký a nebyl po organizační stránce zcela uspokojivě zajištěn, Z popudu FMPE a po dohodě s koordinačním pracovištěm úkolu (JjV byla
v rámci DťJ 07 zřízena nová etapa HE 09, jejímž obsahem jsou práce Energoprojektu
a jeho subdododavatele projektových prací v oblasti zneškodňování RAO Chemoprojektu.
Cílem prací je posílit vazby výzkumu, výrobce a provozu pro možnost podstatného zkrácení a zefektivnění realizace výsledků výzkumu pro jednotlivé JE.
HE 09 má název "Rozpracování koncepce zpracování a ukládání radioaktivních odpadů z JE". Jak již samotný název etapy napovídá, nejedná se o vlastní výzkumně-vývojovou činnost, ale o práce charakteru rozborů, studií dílčích koncepcí, doporučení,
upřesnění tech. zadání pro výzkum, projektového ověření vývojových technologických
uzlů apod. Dle pracnosti lze práce členit na koncepční studie, technické rozbory
a koordinační činnost. Práce prováděné v rámci HE 09

Dťí 07 st. úkolu RVT AO1-159-

-104 jsou v Energoprojektu i Chemoprojektu zajišťovány pracovníky projektových složek a tedy až druhotně vedle nosných "investorských" zakázek, z toho vyplývají určitá omezení a relativně malý objem prací /roční finanční ekvivalent činí 200 - 300
tis. Kčs/.
Jak bylo již naznačeno, práce v HE 09 nemají ucelený charakter. Jedná se o jednotlivé materiály zpracované dle požadavků koordinačního pracoviště úkolu, ev. dílčích řešitelů úkolu, nadřízených orgánů, resp. z iniciativy projektanta. Konkrétní
náplň prací je vždy dohodnuta na kalendářní rok s koordinačním pracovištěm úkolu.
Dle aktuálních potřeb přípravy komplexu zneškodňování RAO z JE je tato náplň v průběhu prací upřesňována.
2. PŘEHLED PRACf HE 09
Zde je uveden po jednotlivých letech přehled nejdůležitějších materiálů zpracovaných v rámci HE 09

DťJ 07 st. úkolu RVT AO1-159-1O4 až do data sepsání referátu

/O4/1985/ a dále soupis zatím plánovaných prací až do ukončení úkolu.
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2,1 Druhá polovina r. 1982 - 1983
- podkladový materiál "Bezpečné odstraňování RAO z JE" pro průběžnou oponenturu úkolu AO1-159-1O5 za 1. pololetí 1982
- září 1982
- posouzení možností využití plánovaných realizačních výstupů úkolu AO1-159-1O4
v oblasti dekontaminace pro specializaci a kooperaci výroby v rámci Interatomenergo
- říjen 1982
- podklady pro řešení čisticí stanice prádelenských vod - požadavky na vyčištěné
vody, podklady pro HE 04 Dl? 01
- listopad 1982
- podklady pro HE 04, 05 DíJ 06 - údaje o RAO z JE, údaje o plánované výstavbě JE
v ČSSR
- listopad 1982
- Výchozí technické ddaje /VT(J/ pro experimentální bitumen, stanici a spalovnu
v EBO aktualizované dle expertízy /Trnava, říjen 1982/
- prosinec 1982
- Návrh tech. řešení zařízení pro odběr vstupního koncentrátu
- leden 1983
- Zadání na technickoekonomickou studii V S E spalování, lisování pevných RAO} vstupní
údaje pro hodnocení ekonomické efektivnosti čištění prádelenských vod
- září 1983
- Zadání na provedení experimentu čištění prádelenských vod v rámci Dl? Ol
- září 1983
- Technické zadání na dopravní a stáčecí zařízení, vypracované jako podklad pro
práce RVT, resp. vypsání tématického úkolu
- říjen 1983
- Rozbor údajů o aktivitě kapalných RAO z JE typu VVER 440 IlWel
- listopad 1983
- Upřesňování podkladů pro konstrukci speciálních zařízení řešených v rámci DlT 08
- průběžně
2.2 Rok 1984
- shrnutí údajů o RAO z JE po přepracování pro potřeby DO 06
- leden 1984
- podklady pro výběr konstrukčních materiálů bitumenační linky včetně vyjádření
SVÍOM
- květen 1984
- zpracování aktualizovaného těch* zadání na dopravní a stáčecí zařízení jako podklad pro vypsání tématického úkolu
- červen 1984
- studie "Variantní koncepce zneškodňování RAO z JE, zpracovaná pro podmínky JE
Dukovany" /koncepce kavernového ukládání RAO/
- červenec 1984
- program výpočtu expozičního příkonu odrazového a rozptylového záření
- září 1984
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- vypracování návrhu pevnostních zkoušek 200 1 sudů na RAO
- listopad 1984
- rozbor zajištění návazností na kalcinačně cementační jednotku ÍJV v 1, BPP JE
Dukovany - prosinec 1984
- studie "Možnosti zneškodňování kap. RAO na JE Temelín s použitím čs. technologie
- prosinec 1984
- výpočty stínění stěn a průzorů pro odběry vzorků fixovaného koncentrátu, suchých
a fixovaných sorbentů; výpočty stínění míchaných reaktorů apod.
- průběžně
- zakoupení programu ČEZu pro optimalizovaný výpočet stínění přímého paprsku záření
gama
2.3 Rok 1985
- rozbor problematiky kavernového ukládání RAO s cílem vytipování návazných prací
RVT v příštím 5 LP
- leden 1985
- zadání na řešení technol. uzlu manipulace s 2OO1 sudy RAO na JE Temelín
- březen 1985
- rozbor problematiky značení a odběrů 2001 sudů s RAO ve zpracovatelských stanicích
RAO na čs. JE
- duben 1985
2.4 Zbývající plánované práce do ukončení úkolu
- poskytování podkladů a údajů pro technickoekonomické rozbory V S E
- předávání údajů pro vyplňování formulářů KP 4 koordinačního plánu pro příští 5 LP
- rozbor možností technického řešení stáčecí stanice kap. RAO u JE VI
- studie možností aplikace elektrolytické dekontaminace na čs. JE
- úprava programu pro výpočet expozičních příkonů odrazového a rozptylového záření
od objemového zdroje
- zakoupení programu pro výpočet několikavrstvové tloušťky stínění od objemových
zdrojů od k.p. äKODA
- studie variantních možností kavernového ukoádání RAO z JE
- dodatečně požadována podrobná studie čs. bitumenace s film. rotorovou odparkou
na JE Temelín /doplnění studie pro JE Temelín z prosince 1984/

3. ZÄVfiR
Přímé zapojení pracovníků projekce do st. úkolu RVT AO1-159-1O4 se ukázalo jako
Účelné, podobně jako zapojení finálního dodavatele KSB. Vytvořily se poměrně tízké
vztahy a platforma, kde lze řadu tech. problémů řešit bez větších org. a formálních
potíží. V příštím období bude však nutno více rozlišovat požadované a potřebné práce dle charakteru a rozsahu na práce spadající do působnosti RVT a mimo tuto působnost. Zkušenosti posledního období dále ukázaly, že dosavadní "živost" a neuzavřenost problematiky zneškodňování RAO z JE vyvolává s ohledem na úkoly a povinnosti
jednotlivých organizací resp. resortů v dané oblasti, určité tříštění zájmů a názorů ve stádiu konkretizace a realizace pro jednotlivé JE. tfzké vztahy mezi výzkumem,
projekcí a výrobou organizačně zakotvené v rámci "stejné-zakázky" /úkolu RVT/ mohou
pomoci účinně řešit i tyto problémy a to již na tzv. pracovní úrovni.
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VfVOJ

PRQJEKfflifaO A KOMglHJKgNfHO R E S E N Í APARJfaO A ZAfifZENf POLOPROVOZNf EXPERIMEHTJJL-

KÍ BITUMENAČNf LINKY PS 44 EBO
Ř í h a , K.
Královopolská strojírna, Brno
ANOTACE
V Slánku je uveden stručný popis hlavních prací a výsledků řešeni úkolu RVaT
u finálního dodavatele technologické části poloprovozní experimentální bitumenainí
linky PS 44 EBO

a dalších provozních linek - Králopolské strojírny Brno,

Jsou popsány provedené konstrukční Úpravy důležitých aparátů bitumenanSní linky a především transportních mechanizmů obstarávajících manipulaci se sudy a přepravními kontejnery na tyto sudy,
Z popisu mostových jeřábů, které obsluhují vlastní bitumenainí linku a portálového jeřábu, obsluhujícího přepravní kontejnery sudů a sudy na regionálních úložiStích radioaktivních odpadů je zřejmá složitost a obtížnost problémů, s jejichž řeSením Královopolská strojírna Brno dosud nemá žádné praktické zkušenosti,

1. ÚVOD
Královopolská strojírna /KPS/ Brno, jako určený finální dodavatel linek na zpracování RA odpadů se zapojil do řešení StJ RVaT AO1-159-1O4 "Zneškodňování RA odpadů
z provozu jaderně energetického zařízení s lehkovodními reaktory" na průběžném oponenntím řízení dne 11. 6. 1982 převzetím řešení DtJ 08 - "Projekce a konstrukce zařízení provozních souborů pro fixaci RA odpadů"
a etapy
E 01 - "Rozpracování náplně etap na základě VTtJ a zahájení vybraných prací"
/3/82 - 2/83/
Tato etapa umožnila rozběh prací na řešení nestandardních aparátů a zařízení, vypracování prohloubených projektových podkladů pro úvodní projekt poloprovozní experimentální bitumenační linky /PE BL/ PS44 EBO, vyspecifikování problémů, jejichž řešením
je třeba se urychleně zabývat a vypracování návrhů technických zadání pro řeiení navazujících etap. Etapa E 01 byla ukončena ve 2/83 a závěrečnou oponenturou dne
29. 6. 1983 odsouhlasena.
Na průběžném oponentním řízení stf AO1-159-1O4 dne 9. 6. 1983 byly do DÚ 08
zařazeny etapy:
E 02 - "Aparáty s míchadly" - řešitel s. Šmolka, L., PaK strojů
E 03 - "Odparka a kalcinátor" - řešitel s. Přikryl, P., ko kolon
E 04 - "Jeřáby" - řešitel s. Dobeš, F., PaK jeřábů
E 05 - "Aparáty a zařízení výrobců mimo KPS Brno".
2. STRUČNÍ POPIS PRACÍ A VÍSLEDKO ŘEŠEUÍ
2.1 Aparáty s míchadly /E02/
Na základě přepracovaných a revidovaných výchozích technických JÍdajů /VT(J/ od
generálního projektanta z 12/82 a 06/83 a technického zadání aparátů z hlediska projektanta z 12/83 vypracoval řešitel etapy E02 alternativní návrhy aparátů s míchadly jak z hlediska požadavků na dobrém rozmíchání bitúmenové emulze, RA koncentrátů,
kondenzátu a cirkulační vody, respektive na promíchání bitúmenové emulze s vysuiený*-
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mi sorbenty ve směšovacích nádržích AO7, tak z hlediska požadavků na dlouhodobý spolehlivý provoz bez přítomnosti obsluhy.
Předaná technická zadání z hlediska projektanta z 12/83 neřešila ani nijak nepředepisovala provedení průchodu pohonů míchadel stropy kobek. Vzhledem k tomu, že
KPS Brno dosud nemá s výrobou a provozem zařízení tohoto typu žádné zkušenosti, bylo vyřešení průchodů pohonů stropy kobek stěžejní prací vývoje projekčního a konstrukčního řešení aparátů s míchadly.
Výsledkem řešení etapy E02 jsou sestavné výkresy aparátů:
AOľ - Zásobník bitúmenové emulze 8 m
AO2 - Provozní nádrž bitúmenové emulze 1,3 m
AO3 - Provozní nádrž na koncentrát 1,3 m
A04 - Zásobník koncentrátu 4 m
A05 - Zásobník brýdového kondenzátu 4 m
A06 - Zásobník cirkulační vody 4 m
A07 - Směšovací nádrž 0,2 m
All - Zásobník koncentrátu 8 m
Příklad řešení aparátu s míchadlem s průchodem pohonu otvorem ve stropě kobky,
odstíněným ocelovými deskami, na kterých je usazen elektromotor s převodovkou je
znázorněn na obr. 1.
2,2 Odparka a kalcinátor /E03/
2,2.1 Filmová rotorová odparka
Filmová rotorová odparka /FRO/ je rotační teplosměnný aparát sloužící k odpaření vody z bitúmenové emulze a RA koncentrátů, základem řešení FRO pro PE BL PS44
EBO byla úprava typové odparky FR0-2-K dle CsN 69 5159 s ohledem na požadavek minimální poruchovosti, možnost rychlé obsluhy a rychlé dekontaminace, spočívající dále
na zkušenostech, které získal VífcHZ Brno v letech 1980 - 1982 při zkouškách bitumenace neaktivních modelových koncentrátů na experimentálním zařízení vďCHZ.
S ohledem na vlastnosti zpracovávaných medií a provoz v aktivním prostředí byly vyřešeny tyto Úpravy:
- nástřik zpracovávaných látek je veden dvěma výškově přesazenými a tengenciálně
orientovanými vstupními hrdly. Pro každé medium je samostatný rozstřikovací kroužek
- těleso patního ložiska je orientováno nahoru a překryto spodní částí rotoru
- samočinné mazání patního i horního ložiska bez přístupu obsluhy
- samočinné chlazení ucpávky horního ložiska bez přístupu obsluhy
- v horní části odparky jsou umístěna dvě hrdla pro nástřik vody a perchloretylénu
při proplachování
- spodní nefunkční část tělesa odparky má tvar kužele s plynulým přechodem do výstupního hrdla
- instalace detektorů chvění pro zjištění vzniku inkrustů a poruch ložisek
- aparát vyhovuje normě NKS 40 020-78 - "Tlakové nádoby stabilní pro JE typu W E R " .
Technický popis odparky
Těleso odparky sestává ze dvou stejně dlouhých válcových vytápěných sekcí
s vnitřním <f> 300 mm, ze separátoru, nad kterým je umístěna vodou chlazená ucpávka
rotoru s těsnící grafito-tefIónovou šňůrou a horní ložisko, které je valivé a naklápěcí.
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Spodní část tělesa odparky je tvořena kuželovou vytápěnou sekcí, tvořící plynulý
přechod ke kulovému uzávěru výstupního hrdla. Na styku spodní válcové a kuželové
sekce je umístěno spodní kluzné ložisko. V ložiskách uložený rotor odparky je v prostoru válcových vytápěných sekcí opatřen sedmi řadami kyvných lop^ tek a nad horním
ložiskem klínovou řemenicí.
Těleso odparky je opatřeno třemi návarky pro upevnění detektoru chvění, sloužících ke včasnému zjištění vzniku inkrustů na teplovýměnných stěnách válcových sekcí nebo poruchy ložiska.
Zpracovávané látky jsou nastřikovány dvěma tangeciálně napojenými a výškově přesazenými hrdly na dvojitý rozdělovači prstenec, který je součástí rotoru. Tím se vytváří na teplosměnných plochách válcových sekcí film zpracovávané látky, který je
ovlivňován lopatkami rotoru. Při varu zpracovávaných látek na teplosměnné ploše
vznikají brýdové páry, které jsou odváděny podél rotoru do rozšířené separační části odparky. Po oddělení stržených kapek zahuštěné látky mechanickým odstředivým separátorem vystupují brýdové páry výstupním hrdlem Js 300 z odparky.
Zahuštěná látka vytéká z odparky výstupním hrdlem Js 100 spodní kuželoví sekce.
Pohon odparky je odvozen od přírubového elmotoru nevýbušného provedení. Na žádost projektanta byl pohon umístěn v odděleném neaktivním prostoru. Kroutící moment
je na odparku přenášen průchodkou pro stínící stěnu, hřídelovými klouby, prodlužovacím dilatačním kusem a sadou klínových řemenů. Odparka je vůči pohonu osově přesazena s ohledem na požadavek na možnost vyjímání rotoru bez demontáže pohonu.
Schématický nákres odparky je znázorněn na obr. 2,
2.2.2 Kalcinátor
Kalcinátor je horizontální rotační beztlaký aparát válcového tvaru, používaný
k sušení RA sorbentů nebo ke kalcinaci RA koncentrátu.
Technologie kalcinace RA koncentrátů resp. sušení RA sorbentů byla vyvinuta
a na poloprovozním zařízení ověřena v ÚJV Řež. Řešitel etapy E 03 vyřešil konstrukční provedení kalcinátoru s ohledem na požadavek bezpečného dlouhodobého provozu v radioaktivním prostředí a na výrobní možnosti KPS Brno,
Technický popis
Kalcinátor sestává z horizontálního válcového pláště uloženého na dvou operách, z rotoru, dvou ložiskových skříní a dvou ucpávek.
Rotor v plášti kalcinátoru je na koncích uložen ve válečkových ložiskách umístěných
v ložiskových skříních. Před každým ložiskem je ucpávková skříň". Rotor je po délce
opatřen sadou lopatek, ukončenou rozstřikovacím prstencem a krátkou šroubovicí. Prostřednictvím zubové spojky, průchodky KH 97OO pro stínící stěnu a další zubové spojky je rotor spojen s variátorem VA 3O A 212-70, opatřeným elmotorem 4 AP 112 M-4.
Otáčky rotoru jsou plynulé měnitelné v rozsahu 152 - 456 ot/min.
Těleso kalcinátoru je uloženo na svařovaném rámu. Na straně pohonu je noha kalcinátoru upevněna na rámu pevně, protější noha má možnost dilatace. Původní návrh dowthermového ohřívacího okruhu kalcinátoru byl nahrazen přímým elektrickým ohřevem
topnými tělesy typu 4768 /48xl67O W, 380 V/ o celkovém příkonu 80 kW.
Za provozu jsou ložiska chlazena vodou nebo parou a ucpávky stlačeným vzduchen.
Navržené uzly kalcinátoru byly prověřovány z hlediska technologie výroby s cílem dosáhnout maximální technologičnosti konstrukce.
Kalcinátor s pohonem je znázorněn na obr. 3.
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2.3 Jeřáby /E 04/
Transportní mechanizmy obstarávající manipulaci se sudy s radioaktivním produktem, přepravními kontejnery na tyto sudy a panely na jímkách regionálních úložišť
RA odpadu patří k technicky nejnáročnějším položkám vývoje a výroby Královopolské
strojírny Brno.
Do řešení problematiky transportních mechanizmu pro přepravu a ukládání BA odpadů
se kterou náš podnik dosud nemá žádné potřebné praktické zkušenosti bylo třeba mimo
jiné zahrnout i požadavky na:
- .určení vhodného typu sudů s ohledem na použití uchopovacích kleštin resp. přísavky a na požadavek stohování sudů v jímkách úložiště do 6ti vrstev nad sebou.
- určení vhodného typu sudů s ohledem na použití uchopovacích kleštin resp. přísavky
a na požadavek stohování sudů v jímkách úložiště do 6ti vrstev nad sebou
- určení uchopovacích kleštin pro vkládání a vyjímání sudů z kontejnerů
- zvedání povalených a zakutálených sudů
- zvedání prázdných nebo zcela naplněných a zavíčkovaných sudů při poruchách zařízení bitumenační linky
- řízení jeřábů dálkově z' obslužné chodby přes průzory a za pomocí průmyslové televize
- vybavení jeřábů mikrozdvihy a mikroposuvy při dodržení požadavků na minimální poruchovost
- vyřešení otázky vlivu radiace s ohledem na obsluhu, materiály, maziva, izolace,
kabely apod.
- možnost dekontamin. jeřábů před opravami za stínící zdí
- vyřešení problematiky odkapávání maziva
- napájení jeřábu malorozměrovou trolejí
- signalizací prostorové polohy háku a blokování pohybů jeřábů před najetím na překážky ve členitém prostoru bitumenační linky a skladu sudů
- provedení stíněné kabiny jeřábu na úložišti olověnými cihlami ti. 10O mm resp. ocelí ti. 180 mm s možností event, dalšího dostínění dalšími olověnými cihlami ti.
50 mm tak, aby nedocházelo k průnikům radioaktivního záření
- ukládání panelů, zakrývajícím jímky úložiště dálkově bez pomocí obsluhy
- možnost přemístění jeřábu na úložišti těžkými autojeřáby na další jímku dosud nezaplnenou sudy.
Do řešení problematiky transportních mechanizmů byl zapojen IMADOS Praha, který
na objednávku KPS Brno navrhl 3 druhy mechanických typů kleštin pro manipulaci se
sudy, dále Kovopodnik města Brna, který vypracoval prováděcí projekty zařízení průmyslové televize na jeřábech a částečně i výrobce sudů n.p. MEVA Roudnice, který prověřil možnost zajištění výroby upraveného víka sudu dle obr. 4., resp. dle obr. 5.
2.3.1 Mostový jeřáb lt - 14 m /obr. 6 a 7/
Je určen k odebírání zavíčkovaných 200 1 sudů z válečkového dopravníku a jejich
přemísťování do skladu za bitumenační linkou. Max. hmotnost plného sudu je 35O kg.
Jeřáb je napájen malorozměrovou trolejí a ovládán dálkově z obslužné chodby pomocí
průzorů a průmyslové televize. Na jeřábu jsou umístěny celkem 3 kamery. Dvě jsou
otočné a upevněné na protilehlých koncích jeřábového mostu. Třetí kamera je pevná
a je umístěna na spodku rámu kočky a nasměrována na hák a břemeno. Všechny kamery
jsou s transfokátory. Videosignál od jednotlivých kamer je do prostoru sledování
přenášen koaxiálním kabelem. Monitory a ovládací skříňka jsou umístěny na ovládacím
panelu jeřábu.
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Mikrozdvihu a mikropojezdu je docíleno předřazením převodové skříně 8 přírubovým elmotorem se zabudovanou brzdou přes elektromagnetickou spojku a dvojitou zubovou spojku, jejíž jedna část je nasazena na jeden konec dvoustranného vstupního hřídele svislé převodové skříně pojezdu,
K usnadnění zjištění půdorysné polohy háku se na závěsu monitoru v obslužné chodbé
pohybuje ukazatel. Pevné předměty a překážky, nacházející se v prostoru bitumenační
linky a skladu sudů, obsluhovaném jeřáby budou zakresleny na svislé stěně obslužné
chodby.
Součástí vybavení tohoto jeřábu budou i uchopovadla o nosnosti 400 kg, která
se zavěšují na hák jeřábu.
Jsou to:
a/ elmotorické kleštiny na vnější uchopení svislého plného sudu za plaš? /systém
KPS Brno/ /obr. 8/
b/ mechanické kleštiny pro uchopení svislého plného sudu /systém IMADOS Praha/
c/ mechanické kleštiny pro uchopení svislého plného zavíčkovaného sudu za uchopovací límec na víku sudu /systém IMADOS/
d/ mechanické kleštiny pro uchopení plných ležících sudů /systém IMADOS/ /obr. 9/
e/ manipulační kotva pro postavení plného ležícího sudu s uchopovacím kruhem na víku
f/ přísavky VACU-LIFT typ VACO/075 pro uchopení svislého plného sudu za víko /obr.
10/.
Uchopovadla dle bodu a/ - e/ byla v rámci řešení etapy E 04 - DťT 08 v KPS Brno
konstrukčně zpracována, vyrobena a odzkoušena. Uchopovadlo dle bodu d/ zatím s negativním výsledkem.
Použití přísavky VAC 0/03 /dovoz NSR/ bylo předběžně ověřeno dne 16. 9. 1983 v expozici fy VACU-LIFT, NSR na 26. mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně při zvedání
typového sudu naplněného bitumenem o hmotnosti 250 kg.
2.3.2 Mostový jeřáb s teleskopem lt - 14 m /obr. 11/
Je určen pro manipulaci se sudy ve skladu a jejich ukládání do přepravních kontejnerů. Je opatřen teleskopickým zařízením. Na příčníku pod teleskopem je upevněn
jednoduchý hák, na který mohou být zavěšena všechna uchopovadla uvedená u mostového
jeřábu dle bodu 2.3.1.
Jeřáb je rovněž napájen malorozměrovou trolejí, opatřen mikrozdvihem a mikropo je zdem, ovládán dálkově z obslužné chodby. Břemeno a pracovní prostor je možno
kontrolovat průzory ve stěně nebo na monitoru průmyslové televize.
2.3.3 Mostový jeřáb 12,5 t - 14 m /obr. 12/
Je určen pro manipulaci s přepravními kontejnery ve skladu za bitumenační linkou. Z přepravního vozidla převeze prázdný kontejner do skladu a po naplnění kontejneru jej uzavře víkem a odveze zpět na přepravní vozidlo. Poloha jednoduchého háku
je nastavitelná po 30°. Provedení jeřábu je podobné dříve popsaným mostovým jeřábům
lt - 14 m.
2.3.4 Portálový jeřáb lt + 12,5 t - 18 m + 2,2 m /obr. 13/
Je určen k obsluze kontejnerů a manipulaci se sudy při jejich ukládání do jímek
regionálního úložiště sudů. Na kočce 1 t je umístěno zařízení s kleštinami pro manipulaci s 200 1 sudy. Kleštiny jsou vedeny teleskopickým sloupem. Teleskopické vedení zabraňuje kývání a otáčení břemene, avšak manipulace s břemenem vyžaduje zvýšenou
pozornost jeřábníka.
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Na kočce je umístěna televizní kamera. Pro zajištění maximální spolehlivosti jsou
všechny pohony zdvojeny, tfčelem zdvojení pohonů je dosažení jistoty, Že v případě
poruchy může kočka dokončit pracovní cyklus a jeřáb odjet na vzdálené místo, kde může být provedena oprava*
Kočka 12,5 t je určena pro manipulaci s přepravními kontejnery a k zakrývání jímky
panely. Na skládce panelů se speciálními kleštinami za přítomnosti obsluhy uchopí
panel, který se převeze nad zaplněnou jímku, správně umístí a uvolní a to bez přítomnosti obsluhy.
Portálový jeřáb dále pohybuje s pojízdným přístřeškem, který je umístěn na stejné jeřábové dráze. Přístřeškem se zakrývá otevřená jímka /bez krycích panelů/ v době přestávky plnění jímky sudy.
Spojení jeřábu s pojízdným přístřeškem se provádí mechanicky dvěma háky na podvozku
jeřábu, odpojení se provádí elektricky pomocí elektrohydraulických přístrojů, které
nadzvednou háky.
Jeřáb je ovládán z kabiny, umístěné u pevné nohy portálu. Kabina je velmi silně
odstíněna /ocel 180 mm případně lze ještě doplnit olověnými bloky/. Obsluha jeřábu
pozoruje prostor pomocí skleněných průzorů v čele kabiny /9OO x 500 mm/ a v bocích
/2x průzor 400 x 400 mm/ a pomocí zařízení průmyslové televize.
Po přerušeni prací na úvodním projektu PE BL PS44 EBO a rozhodnutí investora
o jeho přepracováni z důvodů snížení investičních nákladů a vypuštění experimentálního úložiště z PE BL PS44 EBO bylo nutno zastavit i práce RVaT u finálního dodavatele na řešení tohoto portálového jeřábu na úložišti.
Navíc se dosud nepodařilo zajistit řešitele dálkového ovládání tohoto jeřábu bez
přítomnosti obsluhy ze separovaného velínu, vzdáleného od vlastního úložiště. /Očekává se, že obsluha jeřábu ve stíněné kabině bude vystavena silným psychickým stresovým vlivům/.
2.4 Aparáty a zařízení výrobců mimo KPS Brno
Pro řešení této etapy nebylo vypracováno technické zadání a etapa dosud nebyla
řešena.
Dle původních předpokladů se v rámci této etapy měla řešit zařízení jako např. bubnové síto pro odvodnění sorbentů před sušením /dodavatel Chemická dpravna uranového
průmyslu Mydlovary/, které bylo z technologického schématu vypuštěno. Dále odolejovací filtry s náplní aktivního uhlí a vapexu. Jejich dodavatel C K D Dukla Praha provede úpravy svého standardního zařízení pro požadavky radioaktivního provozu za úhradu mimo oblast RVaT.
Zavíčkovací zařízení sudů pro provozní bitumenační linky bylo vyřešeno rezortním
tematickým úkolem /RTÚ č. 12/83 - FMPE/.
Vývoj a realizace zařízení pro stáčení RA koncentrátů a sorbentů zajišíuje VtJjE EBO
a vtfCHZ Brno. .
3. ZÄVER
Cílem zařazeni D# 08 do StJ AO1-159-1O4 bylo zabezpečení potřeb finálního dodavatele bitumenačních linek v oblasti vývoje těch aparátů bitumenační linky, které
nebyly zahrnuty v ostatních dílčích úkolech. Řešení Dlí bylo nepříznivě ovlivňováno
přerušením práce projektanta na úvodním projektu PE BL PS 44 EBO a jeho následným
přepracováním z důvodů požadavku investora na snížení investičních vkladů cca o 30 %.
tfspěané vyřešení projekčního a konstrukčního řešení nových nestandardních
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provozně neověřených aparátů a zařízení linek na zpracováni RA odpadů j« podmíněno
rizkou spoluprací s generálním projektantem, průběžnou výměnou informací a názorů na
možnosti realizace jednotlivých zařízení a jejich úprav • ohlodem na požadavky technologie a složitost provedení stavební části objektu budovy bitumenacní linky.
Řešení DÍ 08 bylo nutno z kapacitních důvodů technického \I»eku KPS Brno omezit
na zajištění nezbytně nutného rozsahu prací potřebných pro realizaci PE BL PS44 EBO.
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/I/ Říha, K.: Závěrečná zpráva etapy E01-DÍ 08, duben 1983
/2/ Přikryl, P.: Odparka a kalcinátor - dílčí zpráva E 03, březen 1984
/3/ Dobeš, Fr.: Jeřáby pro bitumenaci, KSB 1983
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Obr. 1

Zásobník koncentrátů s míchadlem
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Obr. 2

Filmová rotorová odparka FRO-2-K
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Obr. 4

típrava víka sudu
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Obr. 5
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Úprava víka sudu dle návrhu MEVA Roudnice
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6, 7

Mostový jeřáb lt - 14 m ~ možnosti uchopování sudů
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Obr. 8 Elmotorické kleštiny konstrukce KSB
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Obr. 9

Mechanické kleštiny pro uchopení plných ležících sudů

Obr. 10
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Přfsavka VAC 0/075
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Obr. 13

Portálový jeřáb lt+12, 5t - 18 m

