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ESTE AI je program pre výpočet dávok spôsobených
výpusťami z rutinnej prevádzky JE do atmosféry a do
hydrosféry;


Program bol schválený Úradom verejného
zdravotníctva SR (Hl.hygienikom SR);


Od januára 2008 je používaný ako legálny
inštrument na výpočet vplyvu prevádzky JE na
obyvateľstvo a životné prostredie v SE a.s., závod
Bohunice (V-2);
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Základná (hlavná) obrazovka ESTE AI:
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Hlavnou

úlohou programu je výpočet dávok na kritické
skupiny obyvateľstva a určenie kritickej skupiny;


Program počíta:
kolektívne dávky v jednotlivých sektoroch v 100 km okolí
miesta výpuste do atmosféry alebo do hydrosféry
 dávky na celú populáciu Slovenska spôsobené výpusťami z
daného miesta výpuste (napr. ventilačný komín V-2), vrátane
vplyvu globálnych nuklidov z tej výpuste


Program umožňuje stanoviť aj dávky a vplyv výpustí
špecificky na okolité krajiny - cezhraničné dopady prevádzky
JE V-2;
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Všetky databázy programu sú najnovšie dostupné, podľa
stavu v r.2006/2007 (napr. o poľnoprodukcii, o vekovej
skladbe obcí,...);


Dôsledne sú implementované všetky relevantné požiadavky
z Nariadenia vlády SR resp. explicitne formulované požiadavky
Úradu VZd počas procesu schvaľovania programu;


Celý systém ESTE AI je dôsledne GIS-ovský - to nám
umožňuje efektívne inovovať a udržiavať znalosť o rozložení
poľnovýroby (podľa aktuálneho stavu v tom roku) a o vekovej
skladbe obyvateľstva v jednotlivých obciach;
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Využitie nadstavbových nástrojov GIS:
aplikácia metód diaľkového prieskumu Zeme (DPZ) a
analýzy satelitných scén družice Terra a jej skeneru ASTER





klasifikácia vybraných poľnohospodárskych plodín:

Vstupné scény ASTERu do analýz DPZ:

Výstup:

EBO

Trnava
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Využitie projektu CORINE Land Cover :
mapovanie povrchu krajiny Európy pomocou dát zo satelitov
LANDSAT
 koordinuje Európska agentúra životného prostredia (EEA)


Výrez dát Corine Land Cover (stav z r.2000)
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Výpuste z jednotlivých zdrojov v lokalite do atmosféry sú
dôsledne umiestnené do zemepisných súradníc a do výšky
toho daného komína (žiadny "priemerný stred" pre EBO);


Program stanovuje aj dopady na "mimo zónu 100 km" z
globálnych nuklidov a z "vývozu ingescie";




Program počíta (lokálne aj globálne) dopady C-14;

Použitý model šírenia v atmosfére umožňuje modelovať
"calm conditions";
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Výpuste a možné epizodické úniky sú programom
modelované v ľubovoľnom zvolenom časovom intervale (od
1 dňa do 1 roku);


Dopady sú selektívne modelované pre každý bod výpustí do
atmosféry v EBO s možnosťou kombinácie jednotlivých
zdrojov výpustí




Výpočtové zóny (sektory):
sú stanovené so stredom vo ventilačnom komíne JE V-2
 ostatné komíny sú lokalizované do reálnych zemepisných
súradníc, pričom dopady z nich sú vypočítavané do zonácie JE
V-2


L.Ján / November 2008

9/25

ABmerit

ESTE AI (Annual Impacts)

Použité zobrazenie areálu EBO, s vyznačením príslušných miest výpustí:
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Modelovanie kvapalných výpustí:
Socoman – do rieky Váh
 Manivier – do riek Dudváh a Váh


Použitie zonácie JE V-2 (stred v päte ventiačného komína
JE V-2)



Dopady sú stanovované od Drahovského kanála po
Komárno (resp. od Žlkoviec po Komárno)
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Analýza dopadov spôsobených výpusťami do atmosféry vo
zvolenom sektore, pre vekovú kategóriu 12-17 rokov.
Príspevok k celkovej efektívnej dávke po nuklidoch.
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VÝPOČET DOPADOV LIMITNÝCH VÝPUSTÍ

výpusť

všetkými jednotlivými limitovanými miestami
(ventilačnými komínmi) do atmosféry
výpusť do hydrosféry cez Socoman do Váhu a cez Manivier do
Dudváhu (a Váhu)
výpusť do atmosféry na úrovni limitných hodnôt z VK V-2, V1, objektu 840, objektu 808 a objektu 46
kvapalná výpusť cez Socoman a cez Manivier na úrovni
limitných hodnôt, z V-2, z V-1 a z A-1
cieľ:
vypočítať

dopad na kritickú skupinu obyvateľov za predpokladu,
že by boli realizované všetky výpuste na úrovni ročných limitov
predpoklad:
METEO

podmienky z roku 2007 (hodinové hodnoty METEO dát za
r.2007 merané v EBO)
Izotopické zloženie výpustí sme predpokladali ako za rok 2007,
s výnimkou JE V-2, tam sme predpokladali priemerné zloženie za
roky 2002 až 2007
L.Ján / November 2008
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Limitné

výpuste:

neuvažovali

sme nuklidy, ktoré nie sú limitované,
najmä sme neuvažovali C-14 a H-3 vo výpustiach do
atmosféry (pritom oba uvedené nuklidy sú relatívne
nezanedbateľnými prispievateľmi k dávke z
atmosférických výpustí V-2 a V-1 pri normálnej
prevádzke)

Najvyššie

vypočítané dávky a úväzky dávok boli stanovené
pre sektor 145, to je ale neobývaný sektor nachádzajúci sa v
lokalite EBO
Hypotetické výpuste na úrovni limitov by sa v r.2007 prejavili
na celkovej individuálnej dávke 46 až 47 µSv (podľa vekovej
skupiny) na člena kritickej skupiny, pozri Tab.17.1.4. Nuklidom
s najvyšším príspevkom k dávke by bol opäť Ar-41, pozri
Tab.17.1.5. (V limitných výpustiach neuvažujeme výpusť C-14
ani H-3 do atmosféry, keďže nie sú limitované.)
L.Ján / November 2008
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Sektor

s najvyššou dávkou z kvapalných výpustí je sektor
č.92 (tam ležia Siladice). Hypotetické výpuste na úrovni
limitov by sa v r.2007 prejavili na celkovej individuálnej dávke
5,2 až 5,6 µSv (podľa vekovej skupiny) na člena kritickej
skupiny.
Nuklidom s najvyšším príspevkom k dávke z limitných
kvapalných výpustí by bolo Cs-137
Na

základe celkových výsledkov možno konštatovať, že
limitné hodnoty výpustí, tak ako sú stanovené, sú dostatočne
konzervatívne – vedú k podstatne nižšej dávke ako 250 µSv
na člena kritickej skupiny, v najhoršom prípade (v
neobývanom sektore) sme vypočítali sumárne od všetkých
potenciálnych zdrojov výpustí celkovú individuálnu dávku a
úväzok na úrovni 46-47 µSv.
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Modelovanie kvapalných výpustí:
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Stanovovanie kolektívnych dávok na obyvateľstvo SR mimo
zóny 100 km;




Kolektívne dávky:


spôsobené ingesciou potravín exportovaných zo zóny do "mimo zóny";

na obyvateľstvo SR "mimo zóny" spôsobené výpusťou H-3 (globálny
vplyv);



na obyvateľstvo SR "mimo zóny" spôsobené výpusťou C-14 (globálny
vplyv), pre tento účel sa uvažuje C-14 v anorganickej aj organickej
forme;


na obyvateľstvo SR "mimo zóny" spôsobené výpusťou vzácnych plynov
(reálne najmä Kr-85, globálny vplyv);
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Výpočet

dávok z externého ožiarenia z mraku v zóne 100km,
predpoklad:


celá dávka sa realizuje počas prechodu mraku

Výpočet dávok z externého ožiarenia z depozitu,
predpoklad:


depozit na teréne spôsobený výpusťou v sledovanom období (napr. výpusťou za
1 rok) spôsobuje externé ožiarenie od terénu ešte ďalších 15 rokov,
 t.j. v dávke od depozitu daného nuklidu je v danom roku započítaná celková
dávka (akoby "úvazok") za ďalších 15 r.
 v súlade s metodikou US NRC predpokladáme, že daný nuklid ostane
deponovaný na teréne ešte ďalších 15 r. a spôsobí ožiarenie, ktoré je započítané
do dopadov v tom roku, keď došlo k výpusti (berie sa do úvahy aj rádioaktívna
premena toho nuklidu)


Pri výpočte individuálnych dávok (individ.dávok od depozitu) na
člena kritickej skupiny nie je aplikované tienenie (tieniaci faktor=1)
 Pri výpočte kolektívnych dávok je aplikovaný tieniaci faktor = 0.5
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Výpočet dávok z ingescie potravín alebo z inhalácie vzduchu
členom kritickej skupiny:


stanovenie 50 r. alebo 70 ročného úväzoku efektívnej dávky (podľa
vekovej kategórie, v súlade s faktormi uvedenými v Nariadení vlády
345/2006).





Predpoklad pre ingesčné cesty:
depo daného nuklidu realizované v tomto roku je koreňovým systémom
rastlín prijímané ešte ďalších 15 r., t.j. do dopadov za tento rok
započítavame aj príspevok deponovanej aktivity za ďalších 15 r.(berie sa
do úvahy rádioaktívna premena toho nuklidu a ďalšie faktory)


Predpoklady

pre člena kritickej skupiny:

všetku svoju spotrebu vzduchu realizuje v danom sektore
 všetku svoju spotrebu listovej zeleniny realizuje z potravín (aj hypoteticky)
vyrobených v danom sektore
 ostatné poľno produkty konzumuje 76% svojej spotreby z toho sektora, zvyšok
je "čistý" nekontaminovaný produkt
 všetku svoju spotrebu pitnej vody realizuje zo studne, do ktorej presakuje voda z
Váhu alebo Dudváhu (ak sa jedná o dedinu na brehu rieky)
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Pre výpočet kolektívnych dávok z ingescie:
sa v danom sektore uvažujú iba tie potraviny, ktoré sa v ňom
vyrábajú (pestujú)



v prípade zeleniny, obyvateľstvo v sektore konzumuje 50%
spotreby z toho sektora, zvyšok je "čistá" zelenina



pri ostatných potravinových produktoch je predpoklad, že
obyvatelia konzumujú 10% svojej spotreby z potravín vyrobených
v tom sektore (ak sa tam vyrábajú), zvyšok je "čistý" produkt
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Pre výpočet kolektívnych dávok z ingescie pitnej vody,
predpoklad:




ak sa jedná o mesto na brehu rieky (Hlohovec, Sereď, Komárno):
10% obyvateľov realizuje svoju ročnú spotrebu vody zo studní, do
ktorých presakuje voda z rieky;




ak sa jedná o dedinu na brehu rieky:
všetci

obyvatelia realizujú svoju ročnú spotrebu vody zo studní, do
ktorých presakuje voda z rieky
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Pre výpočet kolektívnych dávok z inhalácie, predpoklad:
všetci obyvatelia v tom sektore realizujú svoju spotrebu
vzduchu v tom sektore



Pre výpočet kolektívnych dávok z exportu potravín do
"mimo 100 km zóny" , predpoklad:


potravinové produkty, ktorých spotreba sa v danom sektore
nezrealizovala (vzhľadom na počet obyvateľov, na výrobu
produktu), sú vyvezené do "mimo zóny" a spotrebované
obyvateľstvom SR v "mimo zóne", t.j. spôsobujú kolektívnu
dávku mimo zóny
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Predpoklad v prípade C-14 (v súlade s metodikou US NRC):
prechod C-14 do potravinového reťazca v 100 km zóne iba ak je C14 v anorganickej forme (C-14 vypustené v organickej forme
neprispieva k dávke z ingescie v 100 km zóne)
 pri výpočte dávky z inhalácie uvažujeme v 100 km zóne obe formy C14
 model (US NRC) aplikovaný pri výpočte kolektívnej dávky na
obyvateľstvo SR ("mimo zóny") z globálneho vplyvu C-14 vypusteného
z lokality Bohunice uvažuje obe formy C-14




V prípade výpuste H-3 do atmosféry:
počítanie úväzkov dávok z inhalácie aj z ingescie jednotlivými
cestami ožiarenia
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Cesta ožiarenia "potravinové produkty zavlažované vodou z
Váhu/Dudváhu" je uvažovaná iba v tých sektoroch, ktorými
preteká daná rieka



V

prípade ingescie jednotlivých "zavlažovaných" potravín
sa predpokladá, že člen kritickej skupiny konzumuje najviac
50% svojej spotreby tej potraviny zo "zavlažovania"

V prípade "zavlažovaných potravín" nestanovujeme
kolektívnu dávku z vývozu do mimo zóny
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ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ
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