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.racovír.í izv. superkaj c: r.ac-; , T sou zkour.ány

.'•ch forir.ací pre ukládání zpracovaných radio-

aktivních odpadu atd./. Teprve cas ukáže, které postjpy cioidoj k široké aplikaci

a které budou zapomenuty. Řada našich i zahraničních vedeckých pracovníků dokonce

předpokládá, že všechny kapalné a pevné radioaktivní odpady z provozu jaderných

elektráren budou zpracovávány jedinou netodou, n tc vysokoter- lotr. ÍTTI procesem s pou-

žitím jediného levného tavidla. Produkt, kterého bude za 30 let provozu lOOOMWe

bloku nejvýše 3 000 m J, bude ukládán na místě, prime pod zařízením pro zpracování

radioaktivních odpadů, v šachtě bez zvláštních nároků. Rozpustnost produktu bude

tak nízká, že nebude nutné ani monitorování okolí ukládací šachty. Odpadne jaká-

koliv manipulace se zpracovanými odpady, náklady klesnou pod 30 'i dnešní úrovně.

Realizace tohoto způsobu zpracování radioaktivních odpadů připadá v dvahu po roce

2000.

Pokud jde o radioaktivní odpady z jiných částí palivového cyklu, není výhled

do budoucna tak zřejmý jako v předchozím případě. Přepracování vyhořelých jaderných

paliv bude v budoucnu zřejmě nutné, a proto se bude třeba vypořádat i se zneškodňo-

váním vysoce aktivních odpadů. Proti zneškodňování odpadů z provozu jaderných

elektráren se jedná kvalitativně o naprosto odlišný problém spočívající v obrov-

ském rozdílu měrných aktivit, zhruba v rozsahu sedmi řádů. Je to stejná relace jako

milión Kčs proti desetihaléři, nebo jedna hodina proti tisíci letům.

Problém je však řešitelný. Zásady řešení jsou známy. Lze říci, že kdyby bylo

pro lidstvo bezpodmínečně nutné vyřešit tento problém, dalo by se zneškodňování

vysoce aktivních odpadů realizovat v průmyslovém měřítku v krátké době. Byla by to

jen otázka vztahu mezi aktuálností potřeby a nutností vynaložit značné finanční

kapacitní a technické prostředky.

7. VLIV JADERNÝCH ELEKTRÁREN
NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ JanSinger

7.1 Hodnocení vlivu na okolí a radiační rizika

Člověk se v poslední době stále více zabývá dopadem své činnosti a produkce

na přírodní prostředí, ve kterém žije. Řada soudobých návrhů na ozdravení přírod-

ních podmínek v centrech měst i v rekreačních dzemích je založena na využití elekt-

řiny jako jediné univerzální energie pro potřeby bydlení a výroby. Dosud však exis-

tuje propastný rozdíl mezi čistotou této energie a mezi negativními vlivy, kterými

působí její výroba na životní prostředí. Růst obyvatelstva, vyšší životní nároky

a s tím spojená stále vyšší spotřeba energie, nesou s sebou také stále větší množ-

ství škodlivých odpadů různého druhu. Příroda nás v minulosti poučila, že jeden

nepříznivý vliv vyvolává řetězovou reakci, jejíž zastavení pak vyžaduje značné

prostředky. Jsou vážné obavy, pokud nebude ekologický problém v celém rozsahu pre-
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; :-: v ; : :it i:-, J: «.-.-< • ..ctí bude životní prostredí

- •-•.>-, ž«- v j-J :; Í C C ;aiiernyc!. elektráren se od prvo-

*. y jtjicí. prevoz u.

Vz:. Icit-r .-: ;.:"ed;.cklidané::-u růstu spotřeby er.erqie je logické, že se vliv ja-

cierr.yc:. e lekt rarer, r.a životní prostredí porovnává s vlivy ostatních možných zdroju

energie scŕ.opr.vcr. krýt její spotřebu v taje širokém rozsahu a také s riziky jiných

lidských činností, jak 30 zrejme z následující tabulky. Jsou v ní uvedeny roční

svetové průměrné případy úrr.rtí z daných činností na 1 milión obyvatel:

Přirozené nemoci

Nemoci kuřáků

Nehody všeho druhu mimo dopravu

Dopravní nehody

Sebevraždy

Elektřina

Xlasické elektrárny
/v důsledku emise SO-/

Přírodní katastrofy

Jaderné elektrárny
/leukémie a rakovina/

10 000

2 000

500

300

200

20

3

1

0,03

Ze současné praxe vyplývá, že společnost pokládá za přípustná rizika odpovída-

jící v tabulce hodnotě 1 a menší. Toleruje však v současné době i činnosti, při

kterých jsou lidé vystaveni mnohonásobně většímu riziku /např. automobilismus apod./-

Srovnání vlivu jaderných a klasických elektráren spalujících uhlí na životní

prostředí je velice obtížné, i když jsou důsledky obou způsobů výroby dobře známy

a některé části procesu jsou téměř totožné. Je možné pouze tehdy, je-li dlouhodobě

vztaženo k účinnosti škodlivých vlivů na člověka a jeho životní prostředí včetně

pozdních účinků. Odhaduje se však, že zdravotní riziko pro člověka z elektráren

na organická paliva je několiksetkrát vyšší než z jaderných elektráren o stejném

výkonu. Vůči ostatnímu živému v okolí bude však poměr ještě vyšší. V tomto smyslu

lze rozvoj jaderné energetiky považovat za přínos k ozdravění našeho životního

prostředí. Největšími škodlivinami z tepelných elektráren jsou exhalace SO-, dal-

ších škodlivých aerosolů např. arzénu, antimonu, berylia, zátěž životního prostře-

dí popílkem a také rozptyl radionuklidů z popele převyšující někde až čtyřnásobně

přípustné limity pro jaderné elektrárny srovnatelných výkonů. Např. uhelná elekt-

rárna o výkonu 1 000 MWe vypustí v průměru denně cca 200 t oxidu siřičitého, cca

150 t oxidů dusíku, stovky tun oxidů uhlíku, cca 15 t popílku atd. Důležitá je

rovněž velkoplošná devastace půdy, hlavně při lomové těžbě uhlí, otázky přepravy

paliv do značných vzdáleností, skladování obrovského množství paliv a popela aj.

Další vlivy, společné s jadernými elektrárnami, jsou vlivy odpadního tepla včetně

odpadu z věží a úletu vody.

Výstavba a provoz jaderné elektrárny jsou však spojeny se specifickými radiač-

ními účinky, ale i s neradiačními vlivy na okolní biosféru. Do životního prostředí

se vypouštějí odpadní vody, plynné výpusti a odpadní teplo. Neaktivní pevné odpady

se ukládají na skládkách nebo se dále průmyslově zpracovávají, radioaktivní pevné

a kapalné odpady jsou po vhodné úpravě ukládány v úložištích. Z hlediska důsledků

na životní prostředí jsou významnější emise radioaktivních látek a odpadního tepla
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r. e ž relar. ivr.c- r.álc závažr.é ejiuse c.t-:-: r-.ýci. siouče-nir. d vyzařováni elektromagne-

tických vi:, a akustických šur.i lokalizované na blízké okolí. Kontrolu vlivu jader-

né elektrárny na životní prostredí p-rovádc-jí jednak specializované útvary přímo

v elektrárne, jednak zainteresované crgíny a organizace státní správy, jako jsou

v ČSSR krajský hyaienik, resorty lesního a vodního hospodářství, zemědělství aj.

Ti se vyjadřují k výberu lokalit, prípravné a projektové dokumentaci, stavbě,

spouštění a provozu jaderné elektrárny. Legislativně jsou dána určitá kritéria

omezující investiční výstavbu jaderných elektráren z titulu ochrany životního

prostředí. Jednoznačně jsou vyloučena např. území národních parků, ochranných pásem

přírodních léčivých zdrojů a zdrojů pitné vody /podzemních i povrchových/. Podmíně-

ně jsou vyloučena území státních přírodních rezervací, chráněných krajinných oblas-

tí, oblastí přirozené akumulace vody a území s mimořádně nepříznivými podmínkami

pro rozptyl škodlivin v atmosféře. Dále jsou dána kritéria porovnávající vlivy te-

pelné emise, rychlost a směr toku podzemních vod, způsob zásobování obyvatel v oko-

lí jaderné elektrárny potravinami a pitnou vodou. Také jsou stanovena taková krité-

ria, která zajištují, aby důsledky případné havárie jaderné elektrárny byly minima-

lizovány .

7.2 Specifické radiační vlivy
7.2.1 RIZIKO Z OZÄftENf

Pokud se hovoří o specifickém vlivu jaderných elektráren na okolí, má se na

mysli účinek radionuklidů a ionizujícího záření /tj, elektromagnetického nebo kor-

puskulárního záření schopného vyvolat ionizaci při průchodu látkou/ na člověka

a ostatní živé organismy v příroc?°. Množství radioaktivních látek a ionizujícího

záření lze vypočítat nebo přímo stanovit. Zatímco se v projektech tato množství

počítají, všechno rozhodování v praxi je založeno na přímém monitorování /tj. mě-

ření a jeho interpretaci/, které hraje důležxtou roli v problému hodnocení vlivu

jaderné elektrárny na okolí.

Podle Mezinárodní komise pro radiační ochranu /ICRP/ "..riziko z ozáření tvoří

velmi malý zlomek celkového počtu rizik životního prostředí, kterým je obyvatelstvo

vystaveno. Zdá se proto rozumné uvažovat velikost rizik z ozáření pro širokou veřej-

nost ve světle přijímání jiných rizik každodenního života veřejnosti. Toto přijímá-

ní /je-li vztaženo na rizika, která nemohou být zcela redukována, nebo jimž se

nelze zcela vyhnout/ je motivováno přínosy, které by jinak nebyly získány, stanove-

ním sociálních nákladů na dosažené množství vážení rizika, nebo implicitním soudem,

že riziko je zanedbatelné."

Jako výsledek lidských činností mohou být jednotlivci v populaci podrobeni

expozici mnoha zdrojům a její příspěvky mohou být uspořádány do těchto kategorií:

- expozice způsobená rozptýlením radioaktivních látek v prostředí /jaderné výbuchy,

exhalace klasických a jaderných elektráren, nehody s rozptylem radionuklidů aj./;

- přímá expozice zdrojům záření používaných v průmyslu, lékařství a výzkumu /např.

pracovníci u reaktorů a v radiochemických laboratořích, lékařská rtg diagnostika

a terapie apod./;

- expozice vyplývající z použití výrobků obsahujících zdroje ionizujícího záření

v každodenním životě široce distribuovaných /tj. těch, které zahrnují elektronické

zařízení a imitující doplňkové rtg záření jako např. barevné televizory a těch,

které obsahují radioaktivní látky/;



- expozice i-r!roor.i!r zarojUr. zářeni a činnostem

činou vzrůstu dávky vyplývající z přírodního zářivého pozadí /tj. používání urči-

tých materiálů na výstavbu budov a cest, lety ve velkých výškách, voda a potraviny,

v nichž je koncentrace přírodních radionuklidů neobvykle vysoká v důsledku jejich

původu nebo byla zvýšena např. užitím umělých hnojiv/ atd.

V tabulce jsou uvedeny některé příspěvky k průměrnému ročnímu dávkovému ekviva-

lentu z přírodních zdrojů a z lidských činností /v milióntinách sievertu/:

kosmické záření na hladině moře

a ve výšce 1 500 m nad mořem

záření z povrchu zemské kůry

a z některých hornin, na nichž žijí lidé

záření z radionuklidů v těle

záření při jednom letu proudovým letadlem

při průměrném počtu lékařských vyšetření za rok

spad radioaktivního materiálu

sledování černobílé a barevné televize

provoz jaderných elektráren

různé další /z potravy, inhalace radonu v bytech apod./

4OO

cca 600

200 až 6OO

až 10 OOO

cca 200

cca 50

cca 800

40

2 až 5

< 1

1 000

Z tabulky je zřejmé, že průměrná dávka na jednoho obyvatele obdržená v důsledku

normálního provozu jaderných elektráren činí v současné době méně než třetinu pro-

mile dávky, kterou člověk obdrží od ostatních zdrojů.

7.2.2 RADIAČNÍ OCHRAMA

Expozice ionizujícímu záření vyplývající z činnosti jaderných elektráren jsou

mimo jiné tak nízké také proto, že je uskutečňována náročná radiační ochrana. Cí-

lem radiační ochrany je udržovat expozici osob tak nízko, jak lze rozumně dosáhnout

s uvážením ekonomických a společenských hledisek /princip ALARA/, a to pomocí opti-

malizace a limitování veličin radiační ochrany. Některé z těchto veličin jsou spo-

lečně se zkrácenými definicemi a jednotkami uvedeny dále:

- aktivita /A/ je počet radioaktivních přeměn za jednotku času - jednotkou je 1 be-

querel /Bq/ - starou jednotkou je 1 curie /Ci/ rovnající se 3,7 . 10 Bq,

- objemová aktivita /a / je množství aktivity v jednotce objemu určité látky - jed-

notkou je 1 bequerel na krychlový metr /Bq . m /,

- absorbovaná dávka /D/ je množství energie ionizujícího záření absorbované v jed-

notce hmotnosti látky - jednotkou je 1 gray /Gy/ - starou jednotkou je 1 rad /rad/

rovnající se 0,01 Gy,

- dávkový ekvivalent /H/ je součin dávky /D/, jakostního faktoru /QF/, distribuční-

ho faktoru /DF/ případně dalších vyjadřující rozdílnou biologickou účinnost růz-

ných druhů záření - jednotkou je 1 sievert /Sv/ - starou jednotkou je 1 rem /rem/

rovnající áe 0,01 Sv,

- kolektivní dávkový ekvivalent /S/ je součet dávkových ekvivalentů všech jednotlivců

z populace nebo pracovníků exponovaných ionizujícímu záření - jednotkou je 1 man-

sievert /manSv/,
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- j-ŕ í j e:v. /!/ je .-.ďiozství aktivity prijaté jednot 1 i vceir. inhalací /vdechnutím/, in-

c;escí /pozitír./ případně jinou cestou - jednotkou je 1 bequerel /Bq/.

Limity uvedených veličin se rozumí hodnoty, které nesmějí být překročeny a dělí se

podle důležitosti a způsobu stanovení a použití na linity primární, sekundární, od-

vozené, autorizované a provozní. Tyto limity se v okolí jaderných elektráren /s vý-

jimkou ochranného pásma, tj. oblasti kolem jaderné elektrárny vylučující trvalé

osídlení obyvatelstvem, ale umožňující za určitých podmínek zemědělské využívání půdy

a vod - obvykle do vzdálenosti 2 až 3 km od elektrárny/ vztahují k dávkám kritické

skupiny obavatelstva. Kritická skupina je skupina jednotlivců z obyvatelstva, jejichž

expozice je typická pro jednotlivce vystavené nejvyšší dávce.

7.2.3 ZDROJE IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ A JEHO VLIV NA OKOLÍ

Převážná část radionuklidů jaderné elektrárny je obsaženr ve vyhořelém palivu

jako štěpné produkty. Ochranou před uvolněním těchto radionuklidů do okolí jsou

v jaderných elektrárnách typu W E R bariéry v tomto pořadí zabraňující dniku:

- vlastní materiál paliva - je z kompaktního nerozpustného kysličníku uranu,

- pokrytí paliva - zirkoniová slitina, jejíž neporušenost se kontroluje,

- těsnost ocelové tlakové nádoby a primárního okruhu - jejich neporušenost se

kontroluje,

- hermetické boxy nebo ochranná obálka - kombinace oceli a betonu,

- budova reaktoru resp. obestavba ochranné obálky apod.

Menší množství, ale relativně nezanedbatelné /zejména v počátcích vyhoření paliva

a po letech provozu/, radionuklidů je původem aktivovaných korozních produktů z kon-

strukčních materiálů /železo, mangan, chróm, zirkon aj./ a aktivovaných příměsí

chladivá /sodík, cesium aj./. V chladivú vzniká rovněž tritium interakcí neutronů

s bórem, vodíkem apod.
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Exhalace do atmosféry /výpusti/

Vymývání
- deštěm
- sněhem

voa.vf
ORGANISMY

Obr. 14 Cesty radionuklidů z jaderné elektrárny do povrchové vody

Pokud so mala' část štěpných produktů spolu s aktivačními produkty dostanou do

technologických okruhů jaderné elektrárny, odstraňují se pomocí čisticích stanic

/vzácné plyny se částečně rozpadnou ve zpožďovací lince/ a likvidují se jako radio-

aktivn odpady. Aktivita ve všech zdrojích, technologických okruzích, v zařízeních

a provozních místnostech je monitorována podle zásad radiační bezpečnosti.

Část radionuklidů se organizovaně vypouští do okolí jako exhaláty ventilačním

komínem a jako odpadní vody odpadním kanálem. Oba typy výx^ustí jsou kontrolcvány

a monitorovány. Tyto radionuklidy se rozptylují v okolním prostředí a růzr.ýV.i cesta-

mi se dostávají k živým organismům, jak je znázorněno např. na obrázku 14. Předmětem

zájmu ekologie z hlediska vlivu jaderných elektráren na okolní životní prostředí

a především na člověka je najít kritický radiologicky nejzávažnější radionuklid a

cestu, která je zodpovědná za radiační expozici obyvatelstva, tj. takzvanou expo-

ziční cestu. Nejvýznamnější jsou především potravinové řetězce nající obvyklo 2 az

5 článků. Příklad expozičních cest k vodním organismům a člověku jsou uvedeny na

obrázcích 15 až 17. Největší praktický význam má tzv. kritická expoziční cesta, kte-

rá prc danou lokalitu a daný radionuklid přispívá největším dílem k expozici oby-

vatelstva. Z hlediska přírodních podmínek a způsobu výživy obyvatelstva mají v ČSSR

největší význam zemědělské potravinové řetězce.

Ventilačním komínem se dostávají do okolí především plyny, aerosoly, jódy

a tritium. Převládající složku tvoří /více než 99,9 %/ H 3, Kr 8S, Xe 133 a Xe 135,

přičemž zastoupení krátkodobého Xe 133 za normálního provozu dosahuje 90 i celkové

aktivity. V aerosolech jsou nejvíce zastoupeny radionuklidy Fe 59, Co 58, Co 60,

Zr-Nb 95, Cs 134, Cs 137, Ce 141, Ce 144. Za běžného provozu z izotopů jódu převlá-

dá I 131. Z hlediska dlouhodobého •- záření spojeného se zabudováním radionukli-

dů do organismu má také velký význ ...• - . !.dyž méně zastoupený - radionuklid Sr 90.

Exhaláty se po dniku z ventilačního komína rozptylují do okolní atmosféry,

a to ve sméru určovaném okamžitým směrem větru. Pro popis rozptylu radionuklidů

z ventilačního komína se používá řada modelů, které jsou závislé na meteorologických

parametrech charakterizujících stabilitu počasí. V praxi se používá 6 kategorií po-

ča.c í /A - F/ a při dané kategorii závisí koncentrace rozptýlených radionuklidů na

rychlosti větru, výšce ventilačního komína, vzdálenosti od komína, rychlosti vypa-

dávání /v závislosti na fyzikálně chemických parametrech aerosolů/ a rychlosti

vymývání částic /v závislosti na velikosti částic, velikosti dešťových kapek a

vloček sněhu, intenzitě vodních srážek apod./ na zemský povrch. Dále se mohou
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Obr. 15 Expoziční cesty radionuklidů v povrchové vodě k vodní biocenóze

uplatnit faktory dané především místními podmínkami jako např. reliéf terénu, vliv

okolních blízko stojících budov, inverzní vrstvy. Radioaktivní produkty přítomné

ve vzduchu způsobují především přímé ozáření člověka /tzv. ozáření z radioaktivní-

ho mraku/ a dostávají se do organismu člověka inhalací, kde způsobují vnitřní

ozáření. Usazené radionuklidy na zemském povrchu /vypadáváním nebo vymýváním mra-

ku/ mohou způsobit přímé ozáření člověka při jeho pobytu v místě usazení radio-

nuklidů, které se navíc mohou šířit k člověku potravinovými řetězci /viz obr. 16/.

Z odpadních vod z jaderné elektrárny jsou nejzávažnější tzv. přečištěné nad-

bilanční vody z primárního okruhu /odpouštějí se z provozních důvodů pro udržení

maximálně povolené koncentrace tritia v primárním okruhu/, přečištěné odpadní vody

ze speciální prádelny, laboratoří a hygienických smyček /které nelze ve většině

případů vrátit zpět do technologických okruhů/. Radioaktivní odpadní vody se ředí

před vypouštěním neaktivními vodami, aby se docílila přijatelná objemová aktivita

ve vodních tocích resp. nádržích. Vodohospodářský orgán stanovil autorizované li-

mity jako nepřekročitelné limity aktivit tritia a souhrn všech ostatních radio-

nuklidů v kapalných výpustích /pro jadernou elektrárnu Jaslovské Bohunice

3,18.10 Bq resp. 3,7.10 Bq/. Z hlediska vlivu kapalných radioaktivních výpustí

na přírodní prostředí je nepříjemný fakt, že ve vodách se dosahuje podstatně men-

šího ředění než v atmosféře a navíc dochází ke kumulaci radionuklidů ve vodním

sedimentu a ve vodních organismech. Kumulace probíhá koncentrováním radionuklidů

na povrchu objektu /zejména sedimentu/ a příjmu radionuklidů organismy buä z vody

nebo potravinovými řetězci. Obohacení sedimentů je v rozmezí 10 až 1 OOOkrát,
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Obr. 16 Řetězec transportu radionuklidů atmosféra - člověk

organismů až miliónkrát. Z tohoto hlediska je málo závažné tritium, které se ne-

kumuluje. Pohyb kapalných radioaktivních výpustí v hydrosfére je ovlivněn celou

řadou faktorů fyzikálních /rychlost proudění, podélné a příčné ředění, přirozený

rozpad, teplotní stratifikace/, chemických /chemické reakce, kterými se radionuklid

váže nebo uvolňuje zejména ze sedimentů/ a biologických /biologické reakce, který-

mi radionuklid vstupuje resp. vystupuje z rostlin a živočichů/, které se mění

s prostorem a časem. Z hlediska typu lze hydrosféru rozdělit na volné toky /řeky,

potoky, 'kanály/, nádrže /přehrady, rybníky, jezera/ a podzemní vody, V CSSR mají

prakticky všechny volné toky významně větší šířku než hloubku, což způsobuje dplné

hloubkové promísení /do cca 1 km/, kdežto rychlost příčného promísení závisí na

šířce, změnách směru a rychlosti toku a na způsobu vypouštění odpadních vod. U ná-

drží s krátkou dobou zdržení /objem nádrže dělený průtokem/ dochází obvykle k úplné-

mu promíserí přetékající vody s celým objemem. U nádrží s dlouhou dobou zdržení

významně působí teplotní stratifikace, tj. přitékající voda se nemísí s celým obje-

mem nádrže, ale zařazuje se do vrstvy se stejnou teplotou a promísení závisí značně

na povětrnostních podmínkách, teplotě vtékající vody a na slunečním záření. Při ší-

ření radionuklidů v podzemních vodách ztrácí, v porovnání s povrchovými vodami,

smysl biologická interakce a významně se projevuje chemická interakce zejrr.ána v pří-

padě pohybu vody ve vodorovných vrstvách. Pohyb podzemní vody a tedy šíření radio-

nuklidů je v tomto případě o několik řádů pomalejší než v případě puklinové vody

/voda se pohybuje v puklinách hornin/.

Radioaktivní odpady vznikající v systému čisticích stanic i v průběhu daláích

technologických procesů představují dlouhodobé biologické riziko a musí být izolo-

vány od životního prostředí člověka po dobu, během níž radionuklidy v odpadech obsa-*-

zené toto riziko představují, v důsledku jimi produkovaného ionizujícího záření.

Izolace radioaktivních odpadů, jak je popsáno podrobněji v jiné kapitole, se prová-

dí např. v těchto etapách:
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Obr. 17 Řetězec transportu radionuklidů: povrchové a zemní vody - člověk

- zpracování tj. oddělení od materiálů neaktivních, které se vracejí do technolo-

gického procesu nebo se vypouštějí do okolí,

- dprava tj. změna fyzikálních a chemických vlastností, zafixování a zabalení,

- skladování tj. krátkodobé uložení mezi jednotlivými etapami,

~ konečné uložení, např. v ČSSR se nízko a středně aktivní odpady z jaderných

elektráren ukládají nebo budou ukládat v povrchových regionálních úložištích

u jaderných elektráren Dukovany a Mochovce.

7.2.4 MONITOROVACÍ SYSTEM

Podstatou monitorovacího systému pro radiační ochranu okolí /podrobný popis

je předmětem jiné kapitoly/ je kontrola radionuklidů vypouštěných komínem pomocí
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nepřetrž ítého spekt* oraetr ického měřeni, rnérenl oaeLranycn vzorr.u viuuum, vt-vir*^

radionuklidů na filtrech a vzork'. tritia v silikagelu /pohlcovač vodní páry/, dá-

le kontrola odpadní vody pomocí nepřetržitého spektrometrického měření v kanále

a také kontrola radionuklidů přímo v okolí jaderné elektrárny měřením podle moni-

torovacího programu, metodik a návodů na obsluhu přístrojů. Na základě zákonných

ustanovení a hygienických požadavků je nutno v okolí systémem měřicích stanic a

odběrových míst měřit:

- dávkový příkon a dávku záření gama pomocí přístrojů a termoluminiscenčních

dožimetrů,

- objemové a měrné aktivity aerosolů ve vzduchu a ve spadu,

- objemové a měrné aktivity v základních složkách životního prostředí, jako je

pitná voda a povrchová voda, orná, luční a lesní půda, zemědělské rostliny /krmo-

viny a produkty/, živočišné produkty /mléko a mléčné výrobky, maso, vejce, ryby

aj/.

S monitorováním okolí lízce souvisí i systém meteorologických stanic /zejména

stanic u jaderné elektrárny/, který vyhodnocuje, vedle jiných, veličiny důležité

pro šíření radionuklidů: rychlost a směr větru, teplotu, vlhkost a tlak vzduchu,

srážky, sluneční záření aj. v různých výškách na příhradovém stožáru nebo pomocí

přístroje Soddar.

7.3 Další vlivy výstavby a provozu jaderných elektráren

7.3.1 PRÍPRAVA A VÝSTAVBA

Výstavba jaderného zdroje, jako ostatně realizace každé větší stavby, znamená

mohutný zásah do organismu přírodní nebo industrializované krajiny, do jejího obra-

zu i životního prostředí. Již v návrhu se proto usiluje o organické zapojení stavby

do prostředí krajiny, o zlepšení nebo alespoň zachování její obytnosti, přírodních

i vegetačních podmínek, aby byly včas zjištěny takové rozvojové trendy, které by

znamenaly ohrožení zájmů člověka, tj. např. neregulovatelné rozmnožování plevele,

přemnožení škůdců a nemocí rostlin a živočichů, rozvoj erozních jevů, zamokřování

nebo přesoušení půd apod. Je nutno počítat s tím, že vstupem jaderné elektrárny na

dané území se změní i .demografické charakteristiky populace ku prospěchu mladších

skupin, změní se profesní a kvalifikační struktura. Dojde ke změnám ve způsobu

života, což má dalekosáhlý vliv na sféru činností všech lokálních správních, hospo-

dářských i kulturních institucí a rozvoj dopravy, služeb apod. Pro zajištění vý-

stavby a provozu je také nutno budovat značný počet bytů umístěných ve spádovém

území elektrárny včetně občanské a technické vybavenosti. Ve světle těchto faktů

má soustřeáování investiční výstavby do velkých jaderných bloků nejen ekonomický,

ale i ekologický význam, a to zejména v souvislosti se zábory půdy. Ve srovnání

s klasickými zdroji jsou zde daleko menší nároky na plochy, zejména ve skladování

paliva a případně i popela. Stejné jdou zábory půdy pro patky stožárů ve spojení

s vyvedením výkonu, není však omezeno využívání pozemků pod přenosovým vedením

a v jeho ochranném pásmu.

Při výstavbě však bude dočasně přicházet řada negativních vlivů v dotčené

oblasti, jako je částečná devastace krajiny, dále automobilová doprava stavebních

a technologických zařízení a částí spojené se zvýšením hlučnosti, prašnosti a ex-

halací oxidů uhlíku, dusíku, olova. Po skončení výstavby se úbytek zemědělské půdy
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snižují výšku dominant. , začleňují hotovou stavLu de. okolního prostreu.' a j-isobj

j ako oci.rana proti hluku, prachu, prípadné vlhkosti, teplote, erozi atd.

7.3.2 TEPELNĚ ZATÍŽENÍ OKULf

Použitý druii chladicího systénu zásadně ovl;'"iuje způsob .": istr i:,i:ce oc.\ a^:.a.'

tepla v okoinín prostredí. Pri použití mokrých c:.la":cích •.•(.•ži P prír'.:r.:'ľ- t?"' •

/v ČSSR/ se prakticky všechno odpadní teplo odvádí co atmosféry /cca

tepelného výkonu/. Tepelná zátěž okolních vod je minir.rí \ :: í :•.•'.-. o nez

tepelného výkonu/. Do okolí unikají ústím věze vodr,.' ; iry

kapky vody se v atmosfére odparí nebo nohou dopadnou' :.:\

ok-)lí chladicí věže. Pri :.ouzii. í o] iniiná tor i je <j-ri:;<.- ••'..•:•

ky kilogramů za sekundu. Účinky odpadního tepla a •••.;•• r.-. -:! • ••:. :•'*,.: v:. -. :.s

konu, typu a konfiguraci chladicího zařízení, kl inat ickýc: -..!•..:: ;':-.• ):, iv:.i: : • r'

atd. Potenciálni lokálni kl^ratické efekty v okolí chlad i>- í <.:• ..'í yj.r~ ty. ."i:

- zvvsení průměrné pŕízer.n ŕ vlhkosti a teploty ••:'•' .cí'.j ,

- tvorení prízemní mlhy a zvýšení množství siií.\-k,

- tvorba námrazy dislcdker: t ranspertu vodní L;i^r'/ a do-, y/. £•:-. v i •.::*:'."• I n c' -.-l-.'-'-y

s povrchem zemé,

- tvorba námrazy důsledkem usazování vodní e: h kaptk / o:?. n̂ - :--..v;l:, r. ; ako potenciál

námrazy/,

- vytváření viditelné vlečky kondenzovaných vodv

způsobuje zkrácení slunečního svitu /odrážer.í

jc^i stínicí efekt, ktc:

slunečního záření/.

V následující tabulce jsou uvedeny maximální hodnoty ovlivnění meteoroloaických

parametrů uvažovanou činností jaderných elektráren v Dukovanech a v Temelíne

a vzdálenosti maxim od středu jaderné elektrárny:

Zvýšení průměrné přízemní
vlhkosti vzduchu

Zvýšení průměrné přízemní
teploty vzduchu

Zvýšení tvorby přízemní
mlhy

Zvýšení tvorby námrazy
/z vlečky/

Zvýšení tvorby potenciál-
ní námrazy
/z vodních kapek/

Zvýšení úhrnu srážek

Zastínění slunečního svitu

0

0

,1

,1

až 0,3 q.

až 0,3°C

cca 80 hod - sa

60

500

30

110

až

až

až

až

80 hod.

700 hod.

70 mm za

130 hod.

m"3

rok

za rok

za rok

rok

za rok

2

- i

2

2

0,

0

až 2

au 2

až 2

až 2

4 až

až

,8

,8

,8

,8

0,

0,

0

km

km

km

km

6 km

3 km

km

Z tabulky je zřejmé, že maximální hodnoty vlhkosti, teploty, mlhy a námrazy ne-

přesahují ííroveň přirozené variability těchto meteorologiciých prvků. Potenciál

vyjadřuje počet hodin, kdy může dojít k zamrzání unášených kapek na zemský povrch.

Přesto, že se jedná o vysoké hodnoty, bude intenzita námrazy ve většině případů

velmi nízká, prakticky nepozorovatelná a výskyt jevu je omezen na blízké okolí ja-

derné elektrárny. Relativně vysoké hodnoty "zastínění" se nacházejí pouze v prosto-
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ru mezi chladicími věžemi, kde- dochází ke kumulaci příspěvků od všech věží. Už

v blizkór. okolí /5 až 10 kin/ jsou hoanoty o cca 1 r.1d nižší.

Další skupinou klimatických jevů s většin dosahem jsou tzv. mezoklimatické

efekty. Kurm:lace t^pla vodní páry a kinetické energie v atmosféře vytváří možnost

ovlivnění v> .;kytu oblačnosti, bouřek, větrných vírů, konvekce a jejich prostřednict-

vím i srážek. Současné zkušenosti ve světě s hodnocením mezoklimatických efektů na-

značují, že energetické kapacit/ s výkonem do 10 000 MWe nezasahují významně do

vývoje těcnto jevů.

Výsledky dlouhodobých zahraničních pozorování nevykazují podstatný vliv chla-

dicích věži na okolní vegetaci /např. v okruhu 7 km kolem věží nebylo prokázáno

prodloužení zráni a schnutí obilných zrn v klasech apod./. Naopak odpadní teplo

lze použít pro potřeby intenzivního zemědělství, zahradnictví a rybářství. Nabízí

se a bylo již navrženo vytvoření "energeticko-zemědělsko-potravinářského komplexu".

Přívod teplé vody umožní pěstování kultur, které se běžně v daných klimatických

podmínkách pěstovat nedají. V oteplených vodních nádržích lze úspěšně pěstovat

některé druhy teplomilných ryb. Z dalších využití lze např. jmenovat /v závorce

je uveden rozsah z cca jedné jaderné elektrárny/:

- vytápění skleníků pro pěstování zeleniny a květin /cca 90 ha/.

- ohřev půdy pro intenzívni zemědělství /cca 40 ha/,

- zavlažování teplou vodou,

- pěstování jedlých hub /10 až 15 tun za rok/,

- klimatizace objektů živočišné výroby,

- sušení zemědělských plodin.

Případně se odpadní teplo dá využít i při výrobě kompostů, čištění městských odpad-

ních vod, v sušárenství, zpracovatelském a potravinářském průmyslu apod.

7.3.3 CHEMIČKE ZNEČIŠTĚNÍ OKOLÍ

Provoz jaderné elektrárny, co se týká klasických exhalací, je relativně velmi

čistý. Drobnými zdroji znečištění jsou pomocná kotelna, spalovna radioaktivních

odpadů a dieselgenerátorová stanice. O depozici chemických sloučenin lze hovořit

také v menší míře i při spadu kapek z chladicích věží.

Technologické neaktivní odpadní vody nemohou být při běžném provozu znečiště-

ny radionuklidy. Mezi tyto vody patří odluhy z chladicích věží /tvoři 7O až 90 %

všech neaktivních technologických vod/, průmyslové vody s ropnými látkami, odpadní

vody z chemické úpravny vody a blokové úpravny kondenzátu a splaškové odpadní vody

/z umýváren, sprch, závodní kuchyně apod./. Odluhy z chladicích věží obsahují jed-

nak znečištění tepelné, jednak organické a chemické podle množství dávkovaných che-

mikálií, které jsou zahuštěny odparem ve věžích. Z průmyslových vod se oddělují

ropné produkty postupně na odlučovači, filtrací a čířením až na koncentraci 1 až

5 g.m . Tytp odpadní vody pak obsahují také síranové a vápenaté ionty. Odpadní .

vody z chemické úpravny vody a blokové úpravny kondenzátu mají vysokou solnost

iontů alkalických kovů, vápenatých, síranových, dusičnanových a chloridových /ka-

ly z neutralizace v úpravnách jsou ukládány na skládkách/. Splaškové vody i po vy-

čištění obsahují především organické znečištění a mycí prostředky /neaktivní kalv

z čistíren se dále průmyslově zpracovávají/. Kromě technologických vod jsou vypouště-
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zpevněných ploc:. a komunikací.

Kvalita vody v řece, z niz se bere voda pro jadernou elektrárnu, ovlivňuje množ

ství solí ve vodách odpadních /znečištěná vstupní voda se musí silné cnemicky upra-

vovat/. Vypouštěné vody neocsahují významné množství toxických iontú /kyanidy,

fluoridy, těžké kovy se v jaderné elektrárně významné nepoužívají/, obsahují urči-

té množství iontů biogenních prvků /No., NH 4, PO. /, které ovlivňují bioloaickou

rovnováhu. S ohledeir: na objem průmyslových vod není zanedbatelný v absolutní hodno-

tě ani obsah ropných látek. Nejnepříznivější složkou vypouštění odpadních vod vsak

je organické znečištění. Přitom je třeba si uvědomit, že jaderná elektrárna ne-

způsobuje podstatné organické znečištění, ale více než polovinu organických látek

va vodách zachytí a likviduje. Zvýšená koncentrace je dána zahuštěním organických

nečistot odparem ve věžích. V tabulce jsou uvedeny projektované hodnoty pro ja-

dernou elektrárnu Temelín v procentech limitů povolených v ČSSR vládním zařízením:

Vltava

před odběrem vody do
jaderné elektrárny

po vypuštění vody z
jaderné elektrárny

BSK5

85

88

CHSK

90-96

90-95

organické

ci-

8

9

znečištění

S0\- N0-

2 14

3 16

Mg

4,

4,

2 +

5

5

C a 2 +

10

15

+

41

55

Z tabulky je zřejmé, že obsah solí ve vypouštěných vodách je hluboko pod povolenou

normou. Rovněž tepelné znečištění vody není podstatné. Teplota vypouštěných vod ne-

překračuje 40 C a tak zvýšení teploty v řece není vyšší než 1 C.

7.3.4 VLIV TRAS VYSOKĚHO NAPĚTÍ

Jedním z nových problémů souvisejících s výrobou elektrické energie je vznik

elektromagnetického pole kolem vedení a rozvodů elektrické energie. Lze však říci,

že živá hmota se v prostředí přirozených elektromagnetických polí /pole Země, at-

mosférické jevy, bioproudy atd./ vyvíjela, přizpůsobila so jim a v některých pří-

padech je začala i využívat /orientace hmyzu nebo ptáků apod. podle zemského maa-

netického pole/. Umělá elektromagnetická pole však již dnes přesahují přírodní

pole -o více než tři řády a jejich vliv na organismy závisí na řadě faktoru /frek-

vence a intenzita pole, dielektrické vlastnosti objektu, jeho rozměr, tvar,

orientace apod./.

Vliv vysokofrekvenčních polí je znám dobře. Nejznámější je tzv. tspelný efekt

způsobující zvýšení teploty organismu. Zvýšení teploty ovlivní některé funkce a po-

chody tak, že může přivodit i smrt. Z dalších efektů je možné jmenovat přenos po

nervových vláknech /a ovlivněn' "unkcí/, vliv na buněčné membrány apod.

V případě rozvodů elektrické energie z jaderných /ale i jiných/ elektráren

se však jedná o podstatně nižší frekvenci /5O příp. 60 Hz/. Výše uvedené vlivy

nejsou tak pozorovatelné, protože pouze malá část energie je v biologickém objektu
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pohlcena, většina pole JÍÍTI pronikne bez efektu. Napr. ve srovnání s frekvencí te-

levizního vysílače je tato absorbce až bilionkrát menší. Přesto i tak málo pozoro-

vatelné efekty posloužily napr. k tvorbě bezpečnostních norem u nás i ve všech vy-

spělých státech. Se stoupajícími výkony všech elektráren stoupají nároky na trasy,

tj. jejich délku a přenášený výkon /více než 2 000 MW při napětí 100 - 400 kV/.

Tyto trasy se staly v některých oblastech dominantami krajiny a působí již pouze

svojí existencí na životní prostředí a přírodu vůbec /šířka vedení 30 - 50 m, prů-

seky v lesích široké 100 až 150 m apod./.

Dalším je tzv. koronový efekt tj. vznik výboje /koróny/ na všech uzemnených

vodivých objektech s dostatečně ostrou špičkou. Lze ho při intenzitách pole vyšších

než 15 kv/m pozorovat i na jehličnatých stromech nebo jiných rostlinách, jejichž

špičky jsou poškozovány spalováním. Jev závisí na intenzitě pole, výšce rostliny,

vlhkosti půdy, vzduchu apod. S korónou souvisejí i další možné problémy. Vzniká i

na vodičích, zejména v nejpříhodnějších obdobích nočních mlh, a je zdrojem hluku,

ozónu a cxidů dusíku. Tento hluk je efekt dlouho známý a dobře pozorovatelný, avšak

obsah ozónu a oxidů dusíku je s ohledem na rozptyl v atmosféře těžko měřitelný.

Na objektech izolovaných od podkladu /neuzemněnych/ budou trasy vysokého střídavého

napětí vytvářet jevy zapříčiněné indukcí elektrického potenciálu. V případě větších

zemědělských strojů /traktory, kombajny/ může naindukovaný proud dosáhnout nezaned-

batelné výše. Tento proud vzniká i v člověku a ve všech živých organismech, ale

z hlediska nebezpečnosti zdroje je zanedbatelný.

V neposlední řadě mohou efekty souviset s výstavbou tras /zábor půdy, poškoze-

ní půdy a lesů těžkými mechanismy a kácením/, s jejich výškou a s hustotou /brání

využívání letecké techniky v zemědělství/ a v některých případech i nevhodnou kon-

figurací "vodičů /usmrcení ptáků s velkým rozpětím křídel apod./.
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