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2. 

FOGALMAK 

E szabványban a radioaktivitással kapcsolatos fogalmak megegyeznek az MSZ 1434S/1. valamint az MSZ 62 
szabványban szereplő fogalmakkal. 
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a minta radioaktív koncentrációja, Bq/g 
a kalibráláshoz használt , 0 S r ( + 9 0 Y ) etalon oldat radioaktív koncentrációja a kalibrálás időpontjá
ban, Bq/g 
a béta-sugárzásmérő berendezés 9 0Y-re vonatkoztatott számlálási hatásfoka 
a bemért minta tömege, g 
a mérőberendezés kalibrálásához használt etalonoldat tömege, g 
az ittrium vagy stroncium kémiai kitermelési tényezőjének gravimetriás meghatározásánál a kémaj 

feldolgozás után visszanyert ittrium vagy stroncium tömege, g 

- I 2 .Ü -S * Az állami szabványok hatályára vonatkozó szabályokat a szabványosításról szóló 19/1976. (VI. 12.) MT számú rendelet 5-
tanalmazza. (A rendelet közzétéve a Szabványügyi Közlöny 1976. évi ] 2. számában is.) 
A KGST-szabványoknak és a magyar állami szabványoknak a külkereskedelemben való alkalmazását a külkereskedelmi miniszter és a 
Magyar Szabványügyi Hivatal elnöke együttesen szabályozza. Az erre vonatkozó 12/1978. (Kk. £. 14.) KkM számú utasítás a Szab
ványügyi Közlöny 1978. évi 21. számában is megjelent. 

A Idvahaayát időpontja: 
1980. február 8. 

A hatálybalépés időponttá 
1980. október I. 

Ara: 16,- Ft (8 oldal) 
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m 2 az ittrium vagy stroncium kémiai kitermelési tényezőjének gravimetriás meghatározásánál a mintá
hoz adott ittrium, vagy stroncium hordozó tömege, g 

ni a mérőberendezés kalibrálásakor mért háttér nélküli számlálási sebesség, imp * s"' 
n 2 a kémiai feldolgozás után visszanyert stroncium-minta gamma-sugárzásmérő berendezéssel mért hát

tér nélküli számlálási sebessége, imp • s - > 

n 3 a * 5Sr nyomjelző etalon oldatból készített minta gamma-sugárzásmérő berendezéssel mért háttér 
nélküli számlálási sebessége, imp • s"' 

n 4 az ittrium-oxalát csapadék béta-sugárzásmérő berendezéssel mért háttér nélküli számlálási sebessége, 
imp • s _ l 

Q kémiai kitermelési tényező 
Qe * °Sr(+' °Y) etalon oldatból az ittrium kitermelési tényezője 
Qy az ittrium kémiai kitermelési tényezője 
Qsr a stroncium kémiai kitermelési tényezője 
t az ittrium leválasztástól a mérésig eltelt időtartam, min 

3. ALKALMAZÁSI TERÜLET 

A módszer alkalmas környezeti talaj- és iszapminták fallout eredetű, vagy egyéb forrásokból szánr.azó 9 0 Sr 
szennyezettségének meghatározására, ha a 9 0 Sr koncentráció értéke mintánként 0,2-0,4 Bq - g~' 
(5-10 pCi • g"1), vagy ennél nagyobb. 

4. A MÓDSZER ELVE 

A talajmintát szárítjuk, majd szitasorozaton átszitáljuk. A meghatározáshoz a legfinomabb frakciót használ
juk. Sósavas extrakció után az extraktumból leválasztjuk az oxalátokat. Az így nyert csapadékból a kalciu
mot és a legtöbb zavaró iont füstölgő salétromsavas elválasztással távolítjuk el. A rádiumot, az ólmot és a 
báriumot bárium-kromáttal, az egyéb hasadási termékeket ittrium-hidroxidos elválasztással választjuk le. A 
megfelelő radiokémai tisztaságú stronciumot állni hagyjuk a 9 0 Sr - 9 0 Y egyensúly beálltáig, majd az 
ittriumot hidroxidként lecsapjuk és az aktivitás méréshez ittrium-oxaláttá alakítjuk át. A minta aktivitását 
kalibrált mérőrendszer segítségével határozzuk meg. A módszer stronciumra vonatkozó kémiai kitermelési 
tényezőjét Sr nyomjelző alkalmazásával, vagy gravimetriásán határozzuk meg. Az itrnim kémiai kiterme
lését gravimetriásán mérjük. 

5. VEGYSZEREK 

A vegyszerek készítésénél csak a.lt. vegyszerek és desztillált víz használható. 

5.1. Stroncium-hordozó oldat 
Készítése: 48,4 gSr(N03)i-ot (MSZ 3795), lOcm3 tömény HNOrat(MSZ 24461) 1 literre hígítunk. 
1 cm3 stroncium-hordozó megfelel 20 mg stronciumnak. 

5.2. Ittrium-hordozó oldat 
Készítése: lásd az M2.-ben 
1 cm 3 ittrium-hordozó megfelel 10 mg ittriumnak. 

5.3. Vas-hordozó oldat 
Készítése: 49 g FeCI3-ot (MSZ 7359) 100 cm3 tömény HCI-ban (MSZ 23118) oldunk, szűrjük, 1 literre 
hígítjuk. 
1 cm3-vas-hordozó megfelel 10 mg Fe3*, ill. 14,297 mg FejOj-nak 



5.4. Báriam-hordozó oldat 
Készítése: 30,4 g BaCl2-ot (MSZ 24108) 10 cm3 tömény HCl-ban 1 litene hígítunk. 
1 cm3 bárium-hordozó megfelel 20 mg báriumnak. 

SS. "SroyomjelzC 
Radioaktív koncentrációja kb. 1 mBq • Г 1 (* 0,02 mCi • Г 1 ) . 
Az ajánlott etalon oldatot lásd az F2.-ben. 

5.6. 9 °Sr(+' ° Y) folyadék etalon 
Az ajánlott etalon oldatot lásd az F2.-ben 

5.7. 2 mólos nátrium-karbonát oldat 
Készítése: 212 g Na2C03-ot (MSZ 23751) oldunk 1 litene. 

5.8. 6 mólos ammónkun-acetát oldat 
Készítése: 463 g NH4CH3COO-t (MSZ 9511) oldunk 1 litene. 

5.9. 6 mólos ecetsav oldat 

Készítése: 345 cm3 CHjCOOH-ot (MSZ 9502) oldunk 1 literre. 

5.10. 0,3 mólos nátrium-kromát oldat 
Készítése:50 gNa2CrO« • 4 H 20-t (Ms 234,03) oldunk 1 literre.* 

5.11. 1:1 sósav oldat 
Készítése: 1 rész tömény HCl, 1 rész víz. 

5.12. 1:9 sósav oldat 

Készítése: 1 rész tömény HC 1,9 rész víz. 

5.13. 100 %4>» füstölgő salétromsav, HN0 3 p= 1,52; Ms = 63,01. 

5.14. 90 %чм füstölgő salétromsav, HN0 3 

515. Sziláid oxábav, (COOH)2 (MSZ 9504) 

5.16. Telített oxálsav oldat 

5.17. Tömény ammdnromhidroxid,NH40H (MSZ 23760) 

5.18. 30 %-os hidrogénperoxid, H2 0 2 (MSZ 3782) 

5.19. Wbutílfotzfit, p = 0,976; Ms = 266,32 

5.20. Széntetraklorid, CCI4 (MSZ 9521) 

* A nátriumkromát IREANAL gyártmánya. 
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6. A VIZSGALAT VÉGREHAJTÁSA 

6.1. AmmtacUkfeitéK 
A talajmintát a mintavétel után néhány napig levegős helyen, majd szárítószekrényben 105 °C-on 4-6 órát 
szárítjuk. A gyökereket, köveket a talajból eltávolítjuk, mechanikusan pontjuk. Ezt követően a talajt 
szitasorozaton* átszitáljuk. A meghatározáshoz a 2 mm szemcseátmérőnél kisebb frakcióból 500 g-ot 3 lite
res lombikba teszünk. Hozzáadunk 10 cm3 Sr-hordozót és 10 cm 3 * 5Sr nyomjelzőt, majd keverés mellett 
óvatosan 1.1 sósavat adagolunk mindaddig, amíg a gázfejlődés megszűnik. Két óra hosszat rázógépben 
rázzuk, majd 12 órán át állni hagyjuk. 

6.2. Kémiai efráfasztás 

6.2.1. A sósavas extraktumot finomszemcsés szűrőpapíron (Wathmann 42.) szűrjük. A szűrőn fennmaradó anyagot 
fonó vízzel és 1:1 sósavval váltakozva mossuk, amíg a vas(ill)-kJoríd sárga sánt mái nem látható. A 
maradékot eldobjuk. 

6.22. Az oldatot 3 literes főzőpohárba öntjük kb. 500 cm3-re pároljuk be, óvatosan 1 liter tömény salétromsavat 
adunk hozzá (heves reakciói), majd 100-200 cm3-re bepároljuk. 

6.2.3. Keverés közben 500 cm 3 vizet adunk a párlathoz, szobahőmérsékletűre hűtjük, üvegszűrőn vákuum segítsé
géve) szűrjük, a csapadékot 50 cm3 forró 15 salétromsavval és többször vízzel mossuk. A csapadékot 
eldobjuk. 

6.2.4. A szűrletet 3 literes főzőpohárba visszük, vízzel 1500 cm3-re hígítjuk. Mágneses keverővel keverjük és 50 g 
szilárd oxálsavat adunk hozzá. 

625. Az oxálsav oldódása után ammónium-hidroxiddal a pH-t 5,5-6,0-ra állítjuk. Amennyiben a vas(III»-hid
roxid színe előtűnik, további oxálsav hozzáadása szükséges a pH-érték 5,5-6,0-ra történő visszaállítása 
mellett. (Optimális oxálsav adagolásra kell törekedni, azaz vigyázni kell arra, hogy ammónium-oxalát ne 
váljék ki.) 

6.2.6. Néhány órás állás után az oxalátokat szűrőpapíron (Wathmann 42) szűrjük, 200-300 cm3 vízzel mossuk. A 
szűrletet és a mosófolyadékot eldobjuk. 

6.2.7. A csapadékot a szűrőpapírral együtt porcelán tálban 110 °C-on szárítjuk, majd izzítókemencében 2 órán 
keresztül 400-500 °C-on, majd lassan emelve a hőmérsékletet további 2 órán keresztül 700 °C-on izzítjuk. 

6.2.8. A lehűtött csapadékhoz főzőpohárban cseppenként adagoljuk az oldódáshoz szükséges minimális mennyisé
gű 1:1 salétromsavat és 6 csepp 30 %-os hidrogén peroxidot és melegítve oldjuk. 

6.2.9. Az oldatot szobahőmérsékletűre hűtjük, s az esetleg jelenlévő oldhatatlan anyagokat üvegszűrőn szűrve 
eltávolítjuk 

6.2.10. Az oldatot vvfürdőn szárazra pároljuk. A szárazmaradékhoz adjunk 60 cm3 vizet és 25 cm3 90 %-os 
salétromsavat, majd óvatosan, keverés közben további 195 cm3 90 %-os salétromsavat és hűtés mellett 
keverjük 15 percig. A műveletet jól szellőző vegyifülkében végezzük. 

6.2.11. Hűtsük le az oldatot, a kivált nitrátokat G 4-е.ч üvegszűrőn* szűrjük. A szűrletet eldobjuk. 

6.2.12. Néhány cm3 desztillált vízzel oldjuk a csapadékot. Az oldatot 150 cm3-es főzőpohárban, vízfürdőn szárazra 
pároljuk. 

6.2.13. A szárazmaradékot 23 cm3 desztillált vízben oldjuk, és 77 cm3 90 %-os salétromsavval jól szellőző fülkében 
30 percig hűtés mellett keverjük. A kivált nitrátokat G 4-es üvegszűrőn szűrjük. A szűrletet eldobjuk. 

•"TÓL 0-4188 
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6.2.14. A stroncium-nitrátot kb. 20 cm 3 desztillált víz segítségével 40 cm3-es térfogatú, vastagfalú cenírifugacsöbe 
visszük. 

(Megjegyzés: amennyiben a stroncium kémiai kitermelési tényezőjét gravimetriásán határozzuk meg, a kalcium terjes meny-
nyiségét el kell távolítani, azaz a 6.2.12 - 6.2.13.-ban leírt salétromsavas elválasztást 5-6-szor meg kell ismételni-) 

6.2.15. A centrifugacsőben lévő oldathoz 1 cm3 vashordozót adunk, azután kb. 90 °C-os vízfürdőben helyezzük, és 
ammónium-hidroxíddal a pH-értéket 8-ra áUítjuk. A kivált vas-hidroxid csapadékot szobahőmérsékletre 
hűtjük és 5 percig centrifugáljuk. 

6.2.16. A felülúszót egy másik, 40 cm3 térfogatú centrífugacsőbe öntjük és félretesszük egy későbbi művelethez. 

6.2.17 A csapadékot néhány csepp sósavval oldjuk és térfogatát desztillált vízzel 5-10 cm3-re egészítjük ki. 
Kb. 90 °C-on, pH 8 értéken, ammónium-hidroxíddal leválasztjuk a vas-hidroxidot. 5 percig centrifugáljuk, 
majd a felülúszót a 6.2.16. szakasznál nyert felül úszóval egyesítjük. A csapadékot eldobjuk. 

6.2.18. Az oldathoz 1 cm3 bárium-hordozót, I cm3 6 mólos ecetsavat és 2 cm3 ammóni jm-acetátot adunk. A pH-t 
tömény sósavval vagy ammónium-hidroxíddal 5,5-re állítjuk be. 

(Megjegyzés, a pH helyes beállítása nagyon fontos, mivel alacsonyabb pH-nál a bárium-kromát nem vilik le teljesen, míg 
májasabb pH-nál stroncium is leválik, ami veszteséget okoz.) 

6.2.19. Kb. 90 °C-os vízfürdőn keverés közben adagoljunk 1 cm3 0,3 mólos nátrium-kromát oldatot és várjuk meg, 
amíg a csapadék leülepszik. Szükség esetén további nátrium-kromát oldatot adunk mindaddig,amíg a felül
úszó a kromátfeleslegtől sárga színű lesz. 

6.2.20. Hűtés és centrifugálás után a felülúszót 50 cm3 térfogatú polietilén palackba visszük, a csapadékot eldbo-
juk. 

6.2.21. Az oldathoz 10 csepp tömény sósavat és pontosan 1 cm 3 ittrium-hordozó oldatot adunk és félretesszük 
kb. 2 hétig a 9 0 Sr»°Y egyensúly beálltáig. 

6.2.22. Vigyük az egyensúlyban lévő 9 0 S r ( + 9 0 Y) oldatot 40 cm3-es vastagfalú, rövid centrifugacsőbe, vízfürdőn 
melegítsük kb. 90 °C-ra és folyamatos keverés mellett állítsuk be az oldat pH-ját ammónium-hidroxíddal 
8-ra. Adjunk hozzá 6 csepp 30%-os hidrogén-peroxidot. A hidrogén-peroxid feleslegének eltávolítására 
folytassuk a melegítést kb. 1 órán át. 

6.2.23. Az így kapott oldatot i tsük szobahőmérsékletre, centrifugáljuk 5 percig, dekantáljuk és a felülúszót az 
eredeti polietilén palackba töltsük vissza. Jegyezzük fel az időpontot (nap, óra, perc). 

6.2.24. A csapadékot oldjuk 4 csepp sósavval keverés közben, adjunk az oldathoz 15-20 cm3 vizet, melegítsük 
vízfürdőn és keverés mellett ammónium-hidroxíddal állítsuk a pH értéket 8-ra. 

6.2.25. Hűtsük szobahőmérsékletre az oldatot, centrifugáljuk 5 percig. A felülúszót a 6.2.23.-ban említett polietilén 
palackba töltjük. Az egyesített oldatot a stroncium kémiai kitermelési tényezőjének meghatározásához 
használjuk. 

6.2.26. Adjunk a csapadékhoz 25-30 cm3 vizet, 4 csepp tömény sósavat, és keverjük a csapadékot oldódásig. 
Adjunk hozzá 20 mg stroncium-hordozót és kb. 90 °C-on pH 8 mellett ammónium-hidroxíddal válasszuk le 
az ittrum-hidroxidot. Hűtsük szobahőmérséklere, centrifugáljuk 5 percig, a felülúszót ontsuk el. A 
6.2.26-ban foglaltakat ismételjük meg kétszer. 

6.2.27. A csapadékot oldjuk fel 3-4 csepp tömény sósavval és 25-30 cm3 vízzel. Állandó keverés mellett, vízfür
dőn cseppenként 1 cm3 telített oxálsavoldatot, és néhány csepp ammónium-hidroxidot adjunk hozzá. A 
pH 2-3 között legyen. 

* Típusszáma (a Jénai szabvány szerint). 25 Ю 4. 
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&2.28. Kb. 1 óra múlva hűtsűk az oldatot szobahőmérsékletűre és ismert tömegű szűrőpapírra szűrjük a csapadé
kot. 110°C-on történő szárítás után mérjük tömegét és a számlálási sebességét, és feljegyezzük az aktivitás 
mérés időpontját (nap, óra, perc). 

7. KALIBRÁLÁS 

Mérőrendszerűnket ismert radioaktív koncentrációjú és szárazanyag tartalmú egyensúlyban levő 
9 0 S r — *°Y etalonoldat segítségével kalibráljuk. Az azonos szárazanyagtartalmat ittrium-hordozó hozzáadá
sával biztosítjuk. A kalibráló oldat radioaktív koncentrációját a mérési feladatnak megfelelően választjuk 
meg. 50 cm 3 vízhez 10 mg ittrium-hordozót mérünk hiteles pipettával (MSZ 10172), majd i r f tömegű 
etalon oldatot, és a 6.2.22.-től a 6.2.2.5.-ben leírtak szerint elválasztjuk az ittrium-oxalátot és mérjük a 9 0 Y 
számlálási sebességét. A számlálási hatásfokot a következő összefüggés alapján számítjuk: 

me-C, e 

8. KÉMIAI KITERMELÉSI TÉNYEZŐ MEGHATÁROZÁSA 

A stroncium kémiai kitermelésének gravimetriás meghatározására a 6.2.25.-ben említett polietilén palackba 
gyűjtött stroncium oldatot használjuk fel. Az oldatot főzőpohárba visszük, forrásig melegítjük és felesleg
ben alkalmazott nátrium-karbonát segítségével leválasztjuk a stroncium-karbonátot. A súlyállandóságig szá
rított csapadék tömegét mérjük. Az ittrium kémiai kitermelésének gravimetriás meghatározásához a 
6.2.28.-ban nyert ittrium-oxalátot izzítással ittrium-oxiddá alakítjuk és tömegét meghatározzuk. 
A kémiai kiteremelési tényezőt-amelyetmindé.iegyes mintára meg kell határozni - az alábbiak szerint 
számítjuk: 

mj 

A stroncium kémiai kitermelési tényezőjét* 5Sr nyomjelző segítségével az eredetileg alkalmazott és a kémiai 
folyamat végén visszanyert 8 S S r gamma-számlálási sebességek arányából számítjuk. Ez esetben a 7. fejezet
ben leírtak mellett az etalon oldathoz I cm 3 * 5Sr oldatot is adunk. 

n 2 

Qsr= — 
n 3 

9. A MINTA RADIOAKTÍV KONCENTRÁCIÓJÁNAK MEGHATÁROZÁSA 

Az 9 0 Y csapadék mérésekor kapott számlálási sebességet korrigálni kell, hogy a minta 9°Sr-tól származó 
bomlási sebességét megkapjuk. Korrekciót kell alkalmaznunk a számlálási hatásfok, a stroncium és az 
ittrium kémiai kitermelési tényezője, továbbá az ittrium bomlása miatt. Amennyiben a kalibrálásnál hasz
nált ittrium csapadék mennyisége megyezik a minták csapadékának mennyiségével, úgy öribszorpcióval 
nem kell számolni. Az ittrium egyensúlytól eltérő jelenlétét csak akkor kell korrekcióba vennünk, ha a 
9 0 S r ( + ' ° Y) egyensúly beállására 2 hét nem áll rendelkezésre. Két hetes kivárásnál az ittrium mennyisége az 
egyensúlyi állapotnak megfelelő érték 97 %-át éri el. 
A korrekciók figyelembe vételével a minta radioaktív koncentrációját Bq • g~' -ban kapjuk meg a következő 
képlet alapján: 

т г m ' Q y ' Q s r . 

A mérőberendezés számlálási hatásfokát időnként meg kell határozni stroncium-e talon oldatból leválasztott 
ittrium segítségével. 
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10. HABASZAMÍTAS 

A mérési bizonytalanságot az MSZ 18200 szabványnak megfelelően kell megadni. A szabvány részletesen 
tartalmazza a rendszeres és véletlen hiba meghatározását, a hiba tovaterjedését és a megbízhatósági határok 
számításait. A meghatározás hibája kisebb, mint a jelenlevő ^ S r mennyiségének ±2%-a, ha a számlálás 
véletlen hibája ±1%. 

MELLÉKLET 

Ml. MINTAVÉTEL 

A talajminták radiokémiai és radiometriai analízisénél különös gonddal kell végezni a mintavételezést, ami a 
vizsgálat célja szerint változhat. Más mintavételezést kíván egy bizonyos radionuklid talajban való megoszlá
sának vizsgálata, mást egy helyi szennyeződés megállapítása, vagy mezőgazdasági művelés alatt álló terület 
talaj-növény transzfer faktorainak vizsgálata stb. A talajmintának reprezentálnia kell a vizsgált területet. 
Helytelen mintavételezés miatt a legnagyobb pontossággal kivitelezett radiokémiai elválasztás sem hozhat a 
valóságot tükröző helyes eredményt. Pl. a terület egy mélyebb pontjáról vett mintából - ahol a bemosódott 
radionuklidok felhalmozódnak - magasabb értékeket fogunk mérni, ami a vizsgált területre jellemző érték 
felett lesz. 
Általános szabály, hogy - amennyiben ezt valamilyen speciális cél érdekében nem szükséges változtatni -
talajminta vételezésére hosszú idő óta háborítatlan, szabad, sík, nem beépített, mezőgazdasági művelés alá 
nem eső, nem fásított, lehetőleg füves egybefüggő területet jelölünk ki. Úttest legalább 1 m-es távolságon 
belül ne legyen. 
A mintavétel legelterjedtebb módja: földdugó kiemelése magfúró segítségével. A kijelölt mintavételi terület
ről 5-10, kb. 10 cm mélységű, 10-12 cm átmérőjű földdugót emelünk ki. Ezeket egyesítjük, homogenizál
juk. A mintákat műanyag tasakba tesszük és ráírjuk a mintavétel helyét és idejét. A területről begyűjtött 
mintákból eltávolítjuk a nagyobb köveket, gyökércsomókat. A nagyobb földrögóket törőfával. vagy mo
zsártörővel szétnyomkodjuk, szárítószerkényben 105 °C-on szárítjuk 6-8 órán keresztül. A homogenizált, 
porított száraz talajt szitasorozat segítségéve] átszitáljuk, majd elvégezzük a radiokémiai analízist. 

M2. ITTRIUM-HORDOZÓ KÉSZÍTÉSE ÉS TISZTÍTÁSA 

100 g ittrium-nitrátof YíNOjh • 6 HjO 80 cm3 vízben és néhány csepp tömény salétromsavban oldunk, 
1000 cm3-es választótölcsérbe mossuk át 20 m 3 víz segítségével. 
Adjunk hozzá 120 cm3 telített ammónium-nitrátot (NH 4N0 3) és 240 cm3 tribütil-foszfátot (TBP) és 
5 percig rázzuk, 10 percig hagyjuk állni. 
A vizes fázist vigyük egy második választótölcsérbe. Adjunk hozzá 240 cm3 friss TBP-t és rázzuk 5 percig, a 
vizes fázist dobjuk el. 
Egyesítsük a TBP-s fázisokat és 5 percig rázzuk 200 cm3 vízzel. 
Vigyük a vizes fázist egy tiszta választótölcsérbe. 
Ismételjük meg a vizes mosást, egyesítsük a vizes fázisokat és a TBP-t dobjuk el. 
A vizes oldatot rázzuk ki 50 cm3 széntetrakloriddal, a széntetrakloridot dobjuk el, a vizes fázist pedig 
hígítsuk 2 literre és tároljuk polietilén edényben. 

VÉGE 



M S Z I 9 4 0 0 - « 0 . - 8 -

FÜGGELÉK 

F l . AJÁNLOTT MÉRŐRENDSZER 

Mérőhely: NZ-305 tip. ólomtorony 
Detektor: ND-304 tip. jelalakdíszkriminációs mérőfej, vagy 

ND-306 tip. antjcoinädencia GM-szonda, vagy 
ND 130 tip. mérőfej 

Számláló: NK-350 tip. integrált áramkörös spektrométer 

F2. ETALON OLDATOK 

, s S r folyadék etalon, Sr-OMH-l,Orsz. Mérésügyi Hivatal 
' 0 S r í + » ° Y ) folyadék etalon, Sr-OMH-4, Orsz Mérésügyi Hivatal 

A szövegben említett magyar állami szabványok 

Radioizotópoic sugárzás elleni védelem MSZ 62 
Hidrogén-peroxid, 30 %-os, analitikai célokra MSZ 3782 
Stroncium-rutrát, analitikai célokra MSZ 3795 
Vas (III Hcloríd, kristály vizes, analitikai célokra MSZ 7359 
Ecetsav, analitikai célokra MSZ 9502 
Oxálsav, analitikai célokra MSZ 9504 
Ammónium-acetát, analitikai célokra MSZ 9511 
Széntetraklorid, analitikai célokra MSZ 9521 
lerfogatmérőüvegeszközok. Beosztásos pipetta MSZ 10172 
Nukleáris technológia. Altalános alapfogalmak MSZ 14345/1 
Metrológiai alapfogalmak MSZ 18200 
Sósav, analitikai célokra MSZ 23118 
Nátrium-karbonát, vízmenetes, analitikai célokra MSZ 23751 
Ammónia-oldat 25 %-os, analitikai célokra MSZ 23760 
Bárium-klorid, anal tik ai cétokri MSZ 24108 
Salétromsav analitikai célokra MSZ 24461 

A tárggyal kapcsolatos nemzetközi szabványjeikgű dokumentumok 

Sziták, szitaszövetek, méretek TGL 0 4188/01 

A szabvány alkalmazása előtt győződjön meg arról, hogy nem jelent« meg módosítása, kiegészítést, helyesbítése, illetve hatálytalant 
tita, mert a szabványt a kibocsátója a műszaki haladásnak megfelelően időnként átdolgozza. A szabvány érvényességében beálló 
minden változást a Magyar Szabványügyi Hivatal a SzabvinyUgyi Közlönyben hirdet meg: beszerezhető a Posta Központi Hírlapíró
dénál A gyakorlati tapasztalatok alapján ajánlatosnak látszó helyesbítő, módosító indítványokat, észrevételeket megtelelő indokolás
sal a Magyar Szabványügyi Hivatalhoz, Budapest, IX.. Üllői út 23. (levélcím: Budapest 9, Pf. 24. 1450) lehet benyújtani. 
A szabvány beszerezhető a Szabványboltban. Budapest. VIII.. Üllői út 24. (levélcím: Budapest. Ff. 162.1431 >. 

F. k.: az MSZH Kiadói Főosztály vezet ÓJÍ 80.1250/1. 300 pld MSZH Nyom Ja. Budapest } v. Nagy 1 áuió 


