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Povzetek

Radiacijska nevarnost za okolico nuklearne elekt-

rarne je zelo važen problem, ki ga je treba rešiti že pri

projektiranju in gradnji* Treba je oceniti škodo, ki bi

jo povzročila v okolici neka določena sprostitev radio-

aktivnosti in na osnovi tega dimenzionirati ukrepe nukle-

arne in radiacijske varnosti same elektrarne.

Natančnost ocenjevanja je v splošnem zelo slaba.

Temu so v precejšnji meri krive statistične fluktuacije

pogojev, ki vplivajo na razširjanje radioaktivnosti v oko-

lici, zlasti po zraku. Na nenatančnost pa vplivajo tudi raz-

ne nejasnosti in še nerešeni problemi. Ker pa mora biti de-

janska nevarnost izredno majhna v primerjavi s potencial-

no nevarnostjo oziroma z nevarnostjo, ki bi jo predstav-

Ijala nuklearna elektrarna, če bi zanemarili vse varno-

stne ukrepe, so tudi taksne nenatančne ocene zelo korist-

ne.

Metode ocenjevanja radiacijske nevarnosti za oko-

lico nuklearne elektrarne slonijo predvsem na razmeroma

enostavnih modelih razširjanja radioaktivnosti v okolici

po zraku. Ti modeli so nekoliko teoretično obdelani ven-

dar slonijo predvsem na razmeroma omejenem številu ekspe-

rimentalnih podatkov..

Vazen problem pyedstavlja tudi vrednotenje škode

zaradi zdravstvenih posledic za prebivalstvo okolice in clo-

veških žrtev*
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Uvod

Radiacijska nevarnost za okolico nuklearne elektrarn<.

je posledica nevarnosti vecjih sprostitev radioaktivnosti v

okolico in je zato od nuklearne in radiacijske nevarnosti

same nuklearne elektrarne ter od nevarnosti del, ki so v

zvezi z njenim vzdrževanjem in oskrbovanjem.

Nevarnost je podana s produktom velikosti škode, ki

lakkc nastane in verjetnosti, da takšna škoda nastane.

Radiacijska nevarnost za okolico je zelo važen prob-

leniy ki ga je treba rešiti pri projektiranju in gradnji nuk-

learne elektrarne. Ta problem je možno deloma rešiti s pri-

merno izbiro lokacije, deloma pa z raznimi tehničnimi var-

nostnimi ukrepi. Pogosto je izbira lokacije diktirana z

drugimi pogoji, ki jim mora lokacija ustrezati. Tedaj je

treba vprašanja radiacijske varnosti rešiti predvsem z raz-

nimi tehničnimi varnostnimi ukrepi. Ocenjevanje radiacijske

nevarnosti za okolico nuklearne elektrarne je važno zato, da

lahko ocenimo kakšnim pogojem mora lokacija ustrezati ozi-

roma v kolikšnem obsegu je treba dimenzionirati razne teh-

niono varnostie ukrepe za dani tip nuklearne elektrarne

(dimnik, zadržalec ali containment, naprave za recirkula-

cijsko čišćenje zraka v zadržalcu^ naprave za zmanjševanje

pritiska in temperature itd.)* Študij radiacijske varnosti

lokacije nam deloma lahko tudi omogoči izbiro tipa nuklear-

ne elektrarne, ki najbolj ustreza dani lokaciji.

Podrobnosti o problematiki in metodologiji ocen-

jevanja radiacijske nevarnosti za okolico, so podane v "Ela-

boratu 28" . V tern referatu pa bo podan le pregled te

problematike in metodologije,

Problematika obsega (1) razširjanje sproščene ra-

dioaktivnosti v okolici, (2) izraSunavanje jakosti ionizi-
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rajočega sevanja in radiološke kontaminacije na raznih mes-

tih okolice ter (3) ocenitev škode, ki zaradi tega nastane.

Izhaja pa se iz predpostavke, da poznamo količino in lastnos-

ti oproščene radioaktivnosti ter parametre, ki vplivajo na

njeno razširjanje v okolici.

2. Splošno 0 načelih, natančnosti in uporabnosti metod

ocenjevanja radiacijske nevarnosti za okolico nukle-

arne elektrarne

2,1. Načela ocenjevanja in uporaba ocen

Osnovno načelo, ki ga moramo imeti ves čas pred

očmi je, da ne smemo tem ocenam pripisovati veljavnosti, ki

je nimajo. Rezultatov ocen ne smemo podajati bolj "natančno"

kot je natančnost same metode po kateri smo jih dobili.

Metodo ocenjevanja je treba izbrati vsaj toliko

natančno, kot to ustreza natančnosti poznavanja parametrov,

od katerih je ocena odvisna.

Pri uporabi raznih ocenitvenih formul, ki jih naj-

demo v literaturi, moramo vedno poznati območje, oziroma

pogoje njihove veljavnosti? ter njihovo natančnost pri raz-

nih pogojih.

2,2. Nenatančnost ocen

Metode ocenjevanja radiacijske nevarnosti za oko-

lico nuklearne elektrarne so nenatancnes

1< zradi velikih statističnih fluktuacij in neza-

dostnega poznavanja. mikrometeoroloških pogojev, ki vplivajo

na razširjanje radioaktivnosti po zračni poti.



2. zaradi nepoznavanja vpliva raznih topografskih

pogojev na razširjanje radioaktivnosti po zračni poti,

3. zaradi nepoznavanja raznih fizikalnih, kemijskih

in biokemijskih lastnosti nastopajoce radioaktivnosti, ki

vplivajo na depozicije radioaktivnosti zraka, na njeno od-

laganje v pljučih in na ponašanje vdihane in zavšite ra-

dioaktivnosti v človeškem organizmu,

4. zaradi nezadostnega poznavanja vpliva vzgona in

iztocne hitrosti iz dimnika na dvig oblaka ter,

5. zaradi nezadostnega poznavanja raznih drugih fak-

tor jev in njihovega vpliva na radiacijsko varnost.

Zaradi omenjenih statističnih fluktuacij, ter drugih

ohjektivnih in subjektivnih razlogov, ne smemo pricakovati

od metod ocenjevanja kaj več kot velikostni red radiacijske

nevarnosti za dano sprostitev. V splošnem lahko pričakujemo,

da bodo te ocene nenatančne za faktor 10, v nekaterih pri-

merih pa celo mnogo slabše.

2.3, Uporabnost

*

Ob tolikšni nenatančnosti se samo po sebi vsiljuje

vprasanje uporabnosti takih ocen. Povdariti je treba, da so

te ocene kljub semu izredno koristne, ker lahko varirajo

kcličine sproščene radioaktivnosti od velikostnega reda

enega mC na dan, do več C ali celo kC v slučajih nesreč,

katerih verjetnost je majhna ali zanemarljiva. Ocena je

torej vendarle uporabna, ce je velikostno območje napake

occne izraženo v velikostnih razredih, oziroma s faktorjem

nenatančnosti, znatno manjše od območja možnega variranja

ocene same. Treba je le uporabiti ustrezno velik varnostni

faktor, ki naj bo nekoliko večji ali pa vsaj tako velik,

kot je faktor nenatancnosti. Če se izkaže, da je ocena



- 5 -

nevarnosti tudi z upoštevanjem varnostnega faktorja sprejem-

ljiva, smo dosegli svoj namen.

3* Problem! v zvezi z metodami ocenjevanja razširjanja

radioaktivnosti v okolici nuklearne elektrarne

3.1. Razširjanje skozi zemljo in po vodni poti v odvisnosti

od načina sproščanja in lastnosti sproščene radio-

aktivnosti (razcepki in aktivacijski produkti), se

razsirja radioaktivnost v okolici lahko v zraku,

po vodi in skozi zemljo.

Razširjanje radioaktivnosti skozi zemljo je

počasno in prostorsko omejeno, nekoliko nevarnejše postane

le, ge prodre do bližnjih tekočih vod . Doseg razširjanja

skozi zemljo je velikostnega reda nekoliko sto metrov

in v splošnem ne predstavlja nevarnosti za okolico.

Ra-zširjanje radioaktivnosti po vodni poti je precej

hitrejše in nevarnejše, odvisno od namenov katerim služi

vcda, ki nosi sproščeno radioaktivnost (pitna voda, nama-

kanje, ribolov, filmska industrija, kopališča itd.).

V splognem pa veljas da je tudi razširjanje po vodni

poti dovolj počasno in prostorsko omejeno, da je možno

pravočasno z ustreznimi ukrepi obvestiti in zaščititi

prebivalstvo okolice, ter je škoda, ki lahko na ta način

nastane le materialnega značaja.

3.2. Razširjanje po zraku

Najbolj nevarno pa je razširjanje radioaktiv-

nosti po zraku. Razširjanje po zraku je v splošnem zelo hit-

ro zaradi vetra in turbulentnega mešanja, ter povzroca ra-

diološko onesnaženje zraka, ki ga mora prebivalstvo okolice

neprekinjeno vdihavati^ hkrati pa povzroca tudi radiološko
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oncsnaženje tal in predmetov, ter zunanje obsevanje prebi-

valstva z ionizirajočim sevanjem. To nevarnost lahko zmanj-

gamo v glavnem le z izbiro primerne lokacije ali pa z zmanj

šanjein nuklearne in radiacijske nevarnosti same nuklearne

elektrarne, oziroma z raznimi tehničnimi varnostnimi ukrepi

(zadržalec oz. containment, dimnik, filtri, naprave za zman

jšanje pritiska in temperature, ter z radiološkim čišćenjem

zraka v zadržalcu, tlačenje plinastih elementov v globino

zemlje in td,). Ogledali si bomo nekatere probleme v

zvezi z razširjanjem radioaktivnosti v okolici po zraku

in sioers

1. problem modela razširjanja radioaktivnosti po

* problem depozicije radioaktivnosti

zraku

/5/
3. problem efektivne višine dimnika , ter
4. problem upoštevanja topografskih pogojev lokacije

3.2,1. Modeli razširjanja radioaktivnosti po zra-

ku ' ' V poglavlju 2. smo že pregledali najodločilnejše fak-

torje, ki vplivajo na razširjanje radioaktivnosti po zraku.

Ceprav so nekateri avtorji poskušali reševati problem mode-

la na teoretični osnovi , se te metode niso uveljavile v

praksi, ampak se splošno uporablja empirični model, katerega

bistvo je v tem, da aproksimiramo porazdelitev oblaka z

Gaussovo porazdelitvijo. Odvisnost razmazanja oblaka (stan-

dardne oblike od razdalje od izvora pa ocenimo na osnovi
/7/

eksperimentov za različne vremenske kategorije . Avtorja
tega. modela sta Sutton in Pasquill, ki sta izrazila standardne
odmike (;--, in ̂, ) s posebnimi parametri. Gifford je iz

y z

ocen za Pasquillove parametre določil ocene za'S in (; ,

ki se le za konstanten faktor razlikujeta od Pasquillovih

parametrov, ter podal porazdelitev oblaka v standardni ob-

liki podajanja Gaussove porazdelitve.



Dejanška poyagdelitev oblaka je le male podobna

Gausaevi ali kaky^Ri koli deloceni obliki porazdelitve. To

velja glasti v primerih mečne konvektivne turbulence, ko so

vrtinoi, ki posegajo v oblak, istega ali večjega

ket earn oblak.-5e pa ne vzamemo trenutne slike

oblaka, ampak povpreeao porazdelitev oblaka čez daljši čas

(1 uro)? dobime preeej bolj enakomerno porazdelitev, ki

jo v mejah nenatanSnosti (poglavje 2.) lahko dobro aprok-

simiramo z Gaussovo porazdelitvijo. če označimo s Q koli-

Čino radioaktivnosti, sproščeno v enoti časa, z u hitrost

vetra^ s H efektivno višino dimnika, dobimo za koncentracijo

radioaktivnosti izrazs

Standardna odmika r. in ^ dobimo iz tabel ali
/i/ ' y ^

diagramov kot funkQ^ji x-sa. Drugi člen je posledica od-

boja "zragnih kep", ogiroma vrtincev radioaktivnega oblaka

od zeiaeljske površine. Deloi radioaktivnosti (plinaste

niolekule in aerossoli) eo zajeti med zračno gmoto in se gib-

Ijajo v glavnom le na račun mešanja zraka (pravo difuzijo

lahko zanentariao). Koneentracijo pri tleh dobimo če pos-

tavimo v zgopnji izrag da je z=0

,-*-..



omiqop 'x z oq.seweu j: z

po oCiepzisj: omioanzo ao *-qej:ams ođ

as Bp Bđ 'Aa^T^epzs^ođ (Buq.O2[)

Btri'B̂ Tq.tiaA aC Bp 'otnatnszA '(oq.ei 1 ) BC

zao Aa^T^apze^ođ euoa^đAođ enrruBz sen o^ '*q*cj:ainT:jrđ ^

ZT

^)onrcqop (d UT o i

(x) S) s uajcainz'BjLOsonia.iđ (x) S-' ep

0

snio-iTzo ' F f S

T<iđ o w r q o p

TTT3
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Tu romeni—-—- verjetnost vetra v smeri ^ , v kot enega

raaiana

3.2.2, Depozicija radicaktivnosti iz radioaktivnega

oblaka

Depozicija radioaktivnosti je lahko posledica

padanja delcev (aerosolov) na zemeljsko površino zaradi te-

že in vstrajnosti (pri odboju "zračnih kep" od zemlje), ter

zaradi adsorbcijskih in drugih fizikalno-kemijskih lastnos-

ti. To imenujemo suho depozicijo. Jakost suhe depozicije

je odvisna od lastnosti delcev in od koncentracije radioak-

tivnosti pri tleh. Za delce, ki imajo premer manješi kot

2o/U, je hitrost padanja zaradi teže zanemarljiva v primer-

javi s hitrostjo s katero se gibljejo na racun mešanja zra-

ka. Posledica tega dejstva je, da depozicija ne vpliva bis-

tveno na vertikalno porazdelitev za delce, ki so manjsi od

premera 2o,u. Depozicijske lastnosti (vse skupaj) izrazimo

z eksperimentalno določeno depozicijsko hitrostjo (v ), de-

iinirano z enačbos D, \=*X/ ^^.v , kjer je ^ kon-
(x,y) " (x,y,O) . g'

centracija pri tleh in D depozicijska hitrost. Zaradi depo-

zicije se zmanjša koncentracija v oblaku, vendar je to zman-

jšanje zanemarljivo z ozirom na nenatančnosti ocenitev raz-

širjanja radioaktivnega oblaka.

Poleg suhe depozicije nastopi v slučaju padavin

še izpiranje radioaktivnega oblaka, ki ga imenujemo tudi

mokra depozicija (wet deposition). Izpiranje je neodvisno

od vertikalne porazdelitve oblaka. Odvisno je od lastnosti

rađioaktivnih delcev, od lastnosti padavin in od jakosti

padavin. Te lastnosti določujejo konstanto izspiranja ,

ki jo je treba đoločiti eksperimentalno s pomočjo enačbes
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Konstanta ^ je podana za razne primere v obliki

diagramov . Tudi pri mokri depoziciji običajno ni pot-

rebno upoštevati zmanjšanja koncentracije oblaka, razen

eventualno pri velikih razdaljah.

3.2.3. Vpliv iztočne hitrosti in vzgina na efektivno

višino dimnika

V literaturi lahko najdemo celo vrsto formul za
/5/

ocenjevanje efektivne višine dimnika . . Na efektivno višino

dimnika vplivajo predvsenn iztočna hitrost iz dimnika, ko-

ličina toplote sproščena v enoti časa skozi dimnik (vzgon),

ter turtulentnost ozračja in hitrost vetra. Ta množica

objavljenih formul za izračunavanje dviga oblaka na račun

iztocne hitrosti in vzgona, nam zelo nazorno ilustrira

probleme nenatančnosti teh metod ocenjevanja. Tako je n.pr.
/R/

Bryant ^ predlagal junija 1964 uporabo Hollandove formule

ki podaja dvig oblaka na račun vzgona z izrazoms

formule

u

Novembra istega leta pa je predlagal uporabo

V obeh primerih pomeni Q toplotni tok iz dimnika, izražen

v (MW) in u hitrost vetra v m/s.
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3.2.4. Vpliv topografskih pogojev na efektivno viši-
/5/

no dimnika in razširjanje radioaktivnega oblaka . Tudi

topografski pogoji lahko v znatni meri vplivajo na razsir-

^anje radioaktivnega oblaka. Za raznimi objekti, ki pred-

stavljajo vetru oviro, nastane prostor podpritiska (brazda),

v katerem nastajajo vrtinci, ki zvecujejo turbulence Če

pride oblak v polje takih vrtincev, se lahko prostor pod-

pritiska napolni z radioaktivnostjo. Pred takšnimi ovirami

pa nastopi zastojni tlak, ki povzroči predvsem odklon smeri

vetra.

Dimnik sam vpliva kot takšna ovira le pri zelo

majhnih iztočnih hitrostih (enakih ali manjših kot hitrost

vetra). Temu pojavu pravijo "down wash". Zgradba v bližini

dimnika lahko precej močno vpliva na radioaktivni oblak, ce

sega ieta do polja vrtincev, ki nastajajo v prostoru

podpritiska. Temu pojavu pravijo "down draught". Oba ta dva

pojava znižujeta efektivno višino dimnika. Prav tako lahko

vplivajo na razširjanje radioaktivnega oblaka tudi hribi,
/5/

ki se nahajajo v večji ali manjši razdalji dimnika, to

je posledica delovanja zastojnega nadpritiska ali pa pod-

pritiska (za hribom). Končno je treba opozoriti še na

možnost lokalnih zakljucenih vetrov, ki se lahko pojavljajo

zlasti v zaprtih predelih (doline med hribi) in pride lahk^

do recirkulacije vedno istega zraka .

4. Problemi v zvezi z metodami izračunavanja ekspozicij

in doz v okolici

V primeru radiološke kontaminacije okolice je

prebivalstvo okolice izpostavljeno zunanjemu in notranjemu

obsevanju in treba je oceniti doze, ki jih prejme prebival-

stvo od obeh vrst ekspozicije*
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4.1* Zunanje obsevanje

Pri računanju zunanjega obsevanja je treba upošte-

vati sevanje od izvorov sproščenih znotraj nuklearne elek-

trarne (iz zadržalca ali containmenta) in sevanje od izvo-

rov sproščenih v okolico.

Jakost ekspozicije prebivalstva zunanjemu obsevanju

ocenjujemo v splošnem na tri nacine . Ena možnost je,

da uporabimo izraz za jakost ekspozicije, ki jo povzroča

točkasti izvor in integriramo izraz po celem prostoru

izvora. Pri tem načinu računanja potrebujemo vrednost kon-

verzijskega faktorja med aktivnostjo in jakostjo ekspozi-

cije za tockasti izvor gama, ter faktor atermacije, ki je

enak produktu ekstinkcijskega in "build-up" faktorja.

V primerih, ko nas zanima ekspozicija sredi radio-

aktivnega oblaka, ki je znatno večjega premera kot efektivni

doseg sevanja lahko ocenimo ekspozicijo s pomočjo zakona o

ohranitvi energije. To velja kadar lahko predpostavimo, da

se v vsakem masnem elementu absorbira toliko energije, ko-

likor se je v njem sprosti* To pa velja le, 5e je specifič-

na aktivnost oblaka vsaj na območju efektivnega dosega se-

vanja povsod enoka in če je oblak tudi v pogledu absorb-

cijskih lastnosti na celem območju enak.

Na meji takega oblaka dobimo za jakost ekspozi-

cije polovico vrednosti, ki jo dobimo sredi oblaka, toda

le pri pogoju, da imamo na drugi strani meje isti ali v

absorbcijskem pogledu enak medij kot na strani radioaktiv-

nega oblaka.

4.2. Notranje obsevanje

Pri ocenjevanju jakosti ekspozicije prebivalstv?

notranjemu obsevanju predstavlja glavni problem določitev

odvisnosti med radiološko kontaminacijo okolja ter količino



radioaktivnosti v posameznih človeških organih. Na to odvis-

r.cst vpliva veliko število faktorjev, med katerimi so glav-

nis

1. dnevna poraba zraka ter raznih vrst radioloako

kontaminirane hrane in pijače

2. topnost vdihane ali zavžite radioaktivnosti

3. delež vdihane ali zavžite radioaktivnosti, ki

pride v posamezni organ ter

4. biokemijske lastnosti in radiološka razpolovna

doba.

Če poznamo težo organa in količino radioaktivnos-

ti v njem določimo jakost ekspozicije po zakonu o ohranitvi

energije in sicer na ta način, da ocenimo velikost v organv.

absorbirane energije v enoti časa. To je v splošnem prib-

ližno celotna sproščena energija sevanja beta (in alfa) ter

manjši del sproščene energije sevanja gama? ki je istega

velikostnega reda kot razmerje med povprečnim premerom

organa in efektivnim dosegom sevanja.

5. Ocenjevanje škode, ki bi jo povzročila sproščena
.- i^- VlO,ll/

racioaktivnostr

Da bi mogli oceniti škodo je treba izdelati ozi-

rona sprejeti predpostavke o ekonomski škodi, ki jo pred-

stavlja ekspozicija posameznega človeka različnim velikost-u

doz zunanjega in notranjega obsevanja ter o ekonomski škodi;

ki jo predstavlja določena stopnja radiološke kontaminaci-

je okolice za razne dejavnosti in namene katerim služi

okclica, te predpostavke je težko izbrati dovolj realno in

objektivno. To je glavni problem ocenjevanja škode* Če te

predpostavke imamo, je možno na osnovi poznavanja radiološke

kontaminacije okolice in doz prebivalstva (poglavji 3 in 4)

oceniti celotno škodo.
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6. Zaključki

Metode ocenjevanja radiacijske nevarnosti, ki jo

povzroči dana sprostitev radioaktivnosti v okolico so nena-

tančne zaradi statisticnih fluktuacij raznih vplivov kakor

tudi zaradi raznih nejasnosti in problemov, ki še niso bili

z^dovoljivo rešeni.

Uporabnost takih ocen je zadovoljiva tako z ab-

solutnega kakor tudi s primerjalnega stališča toda le s

upoštevanjem njihove nenatančnosti (ki znaša v nekaterih

primerih tudi po več velikostnih razredov) in območja ozi-

roma pogojev njihove veljavnosti*

Z ozirom na razne nejasnosti in pomanjkanja us-

treznih standardov so vse te ocene v večji ali manjši meri

subjektivne in so odvisne od poznavanja celotne problemati-

ke radiacijske varnosti.
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