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PŘEDMLUVA EDITORA

Od roku 1982, kdy byl titul tíčelové řady Normalizace zobecněn na "Normalizace

v jaderné technice", vychází toto číslo poprvé bez podtitulu podle monotematického

zaměření obsahu, jak bylo pravidlem v minulých dvou letech. Soupis zahraničních

technických norem, který je obsahem tohoto čísla, je totiž vědomě proveden se širo-

kým záběrem, takže může být využit čs. uživateli nejen z oblasti jaderné energetiky

a jaderně energetického strojírenství nebo z oblasti mírového využití atomové ener-

gie a radionuklidů včetně metrologie radionuklidů a standardizace izotopové produk-

ce, nýbrž i z jiných průmyslových odvětví - elektrotechniky, paliv, vodního hospo-

dářství, chemie, strojírenství apod.

Podrobná specifikace o rozsahu soupisu a jeho využitelnosti je rozvedena v tí-

vodním článku, vysvětlivkách a na konkrétních příkladech práce se soupisem.

Na zpracování soupisu se podílelo několik institucí: výpis technických norem

z jaderných oborů na podkladě nejnovějších národních seznamů zahraničních technic-

kých norem byl proveden Ivanou Jakubcovou, prom.fil., z oddělení informací Úřadu

pro normalizaci a měření(ÚNM) Praha podle klíčových slov specifikovaných hlavním

organizátorem a zpracovatelem tohoto čísla řady Normalizace v jaderné technice -

RNDr. Dušanem Brabcem z Oborového normalizačního střediska Ústavu pro výzkum, výro-

bu a využití radioizotopů (oNS Ú V W R ) Praha. V nejasných případech ( podezření na

chybná čísla nebo názvy technických norem v zahraničních seznamech, posouzení vhod-

nosti zařazení normy do soupisu apod.) byly odpovídající technické normy v oddělení

informací ÚNM fyzicky vyhledávány. Ve spolupráci s ÚISJP Praha byl soupis opatřen

odkazA' na překlady zahraničních technických norem, které již byly v češtině nebo

slovenštině publikovány. Ve spolupráci s normalizačními útvary organizací vyjmeno-

vaných na str. 13 byl soupis opatřen odkazy, které zpřístupňují normalizační fond

těchto organizací i dalším čs. uživatelům.

Zpracování tohoto soupisu je zatím nejradikálnějším krokem ke zlepšení orien-

tace čs. uživatelů v zahraničních technických normách z jaderných oborů, к možnosti

porovnání stavu technické normalizace v jaderných oborech v ČSSR a zahraničí a na

základě těchto porovnání к plánování dlouhodobých normalizačních programů v jader-

ných oborech.

Je však pravděpodobné, že čs.uživatelé objeví v soupise různé chyby nebo ne-

přesnosti, např. méně výstižný český překlad, technické normy již nahrazené nověj-

ším vydáním nebo vůbec nezařazené, chyby redakčního charakteru apod. Všechny připo-

mínky, doplňky, návrhy na zpřesnění překladů a zpřesnění klíčových slov v předměto-

vém rejstříku pro rychlejší vyhledávání apod., jakož i praktické zkušenosti s využí-

váním soupisu jsou trvale vítány a budou využity к aktualizaci tohoto soupisu v

ONS ÚVWR a příp. po určité době i při vydávání doplňků к soupisu nebo po delším

časovém odstupu к vydání nového aktualizovaného soupisu. Adresujte je na zpracovate-

le soupisu:

Ústav pro výzkum, výrobu a využití radioizotopů

Oborové normalizační středisko

Radiová 1

102 27 Praha 10

Soupis zahraničních technických norem z jaderných oborů je uzavřen к datu
1.10.1983.
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1. Úvod

Mezi různými průmyslovými obory a odvětvími patří v celosvětovém měřítku jader-

né obory mezi obory mladé s krátkou tradicí. Přesto je jejich rozvoj v posledních

letech velmi intenzívní. V oblasti jaderné energetiky a jaderně energetického stro-

jírenství tento rozvoj urychlují celosvětově narůstající palivoenergetické problémy.

Využívání ionizujícího záření a radionuklidů současně proniká do jiných průmyslových

oborů, kde umožňuje řešit problémy často novými metodami, většinou i ekonomicky vý-

hodnějšími, objektivnějšími a rychlejšími. Z širokého spektra lze jmenovat např.

přístroje pro nukleární medicínu, pro měření veličin ionizujícího záření a radio-

terapii, průmyslovou radiografii a nedestruktivní metody zkoušení, materiály

к ochraně před ionizujícím zářením, radioaktivní preparáty atd.

S rozvojem jaderných oborů dochází ve světě i к tvorbě odpovídající normali-

zační literatury.

2. Vymezení pojmu technická norma

V ČSSR definuje technickou normu zákon č. 96/1964 Sb. o technické normalizaci

takto:

"Technické normy jsou výsledek zjišEování nejvýhodnějšího řešení opakujícího se

úkolu zpracovaný, projednaný a vyhlášený podle tohoto zákona a jeho prováděcích

předpisů."

Technická norma se tak stává dokumentem obsahujícím informace o ustálených,

jednoznačných, technid-.o-ekonomicky nejvýhodnějších vlastnostech předmětů, pracov-

ních postupů, označení definic apod.

Statut norem RVHP definuje normu RVHP takto:

"Norma RVHP je normativně technický dokument RVHP v oblasti normalizace, v němž

jsou zakotveny výsledky konkrétní normalizační činnosti orgánů RVHP, vypracovaný

na základě současných výsledků vědy, techniky a progresivních praktických zkušeností,

schválený v souladu s postupem, stanoveným tímto Statutem."

Normy RVHP tedy stanoví technické hodnoty a požadavky, zabezpečující vědecko-

technický pokrok a optimální řešení úkolů normalizace v procesu plánovitě uskuteč-

ňované hospodářské a vědeckotechnické spolupráce Sienských států RVHP.

Podobně jako v ČSSR a RVHP i v dalších státech socialistického společenství

mají technické normy obecnou závaznost danou právními předpisy a technická norma-

lizace v nich slouží jako jeden z nástrojů racionalizace národního hospodářství.

Objevují se však rozdíly ve vymezení předmětu technických norem, t.j. stanovení

toho, co může být v technických normách řešeno. Zatímco v ČSSR zákon č. 96/1964 Sb.

a prováděcí vyhláška č. 97/1964 Sb. a v RVHP Statut norem RVHP vymezují, že předmě-

ty technické normalizace mohou být měřící jednotky, názvosloví, třídění, označová-

ní, typy, parametry, rozměry, výrobky, výrobní procesy a prostředky, metody zkou-

šení a měření, technické požadavky a charakteristiky, pravidla označování, balení,

dopravy a skladování atd., např. v SSSR mohou být navíc normami GOST řešena i usta-

novení regulující, např. chování občanů při plnění pracovních úkolů, nebo ustanove-

ní patřící svým charakterem do vnitřních normativních směrnic, např. otázky orga-

nizační.

V ostatních nesocialistických a rozvojových státech jsou technické normy pou-

ze doporučené dokumenty. Proto u nich není ani přesně vymezen předmět technických



norem. Platí to i v případě Mezinárodní organizace pro normalizaci ISO (International

Organization for Standardization), která nevymezuje předmět mezinárodních technic-

kých norem - doporučených dokumentu, nýbrž pouze definuje obsah technické normaliza-

ce:

"Technická normalizace je stanovení a používání pravidel zavádějících pořádek do

činnosti v dané oblasti ku prospěchu a za účasti všech zájemců, zejména pro dosaže-

ní celospolečenské optimální hospodárnosti, při dodržení funkčních podmínek a bez-

pečnostních požadavků. Opírá se o výsledky vědy a techniky a praktické zkušenosti.

Stanoví základy nejen současného, ale i budoucího rozvoje a musí jít v souladu s po-

krokem .''

Podrobnosti o Mezinárodní organizaci pro normalizaci a tvorbě norem ISO lze na-

lézt v článku /1/.

Přesto i v těchto nesocialistickych státech se mohou stát technické normy zá-

vaznými, např. zakotví-li státní orgány technické ukazatele z technických norem

v právní normě, jsou-li technické normy citovány v kontraktech, v dodavatelsko-

-odběratelských vztazích apod. Dokonce jsou technické normy mezi těmito státy pra-

videlně sledovány významnými výrobci, aby tito při exportu svých výrobků nenarazi-

li na překážky nesouladu parametrů exportovaného výrobku s technickými normami,

které platí ve státě dovozce.

3. Význam soupisu zahraničních technických norem z jaderných oborů

Již z předešlé kapitoly a z jej.í poslední věty plyne, že v současném světě

technická normalizace daleko přesahuje národní charakter jednotlivých států, což

pochopitelně vyvolává potřebu přesně a včas podávat informace o zahraničních tech-

nických normách žadatelům.

Stejný stav je i v případě jaderných oborů, kde současná bohatá zahraniční

normalizační literatura se stává stále aktuálnější i pro ČSSR. V čs. národním hospo-

dářství totiž vzrůstá počet institucí zapojených do čs. jaderného programu a roz-

šiřuje se počet oborů, ve kterých lze využívat ionizující záření nebo radionuklidy.

Na výsledky vědeckotechnického rozvoje v jaderných oborech bezprostředně navazuje

technická normalizace prosazováním optimalizovaných technicko-ekonomických para-

metrů do technických norem. Technická normalizace dále vytváří předpoklady pro účel-

nou mezinárodní specializaci, koordinaci a kooperaci výroby, usnadňování mezinárod-

ního obchodu odstraňováním technických překážek při jejich realizaci a účelnou vě-

deckotechnickou spolupráci. V oblasti jaderné energetiky se ČSSR podílí na řešení

mezinárodních normativně technických dokumentu v MHS Interatomenergo, v ostatních

jaderných oborech pak zejména na tvorbě norem RVHP ve Stálé komisi RVHP pro mírové

využití atomové energie. Souhrnný přehled normalizačních úkolů, řešených v této

komisi byl již otištěn dříve /5/. V čs. národním hospodářství je pochopitelně zá-

jem maximálně zabezpečit shodnost čs. technických norem s normami RVHP a v přípa-

dech, kdy problematika není řešena normami RVHP, shodnost s jinými mezinárodními

normami (iSO, IEC apod.) .

Od normalizace mezinárodní se přes národní normalizaci dostávají konkrétní

výsledky - národní technické normy - к vlastním uživatelům. Znalost a přehled o

zahraničních technických normách však nepotřebují jen pracovníci normalizačních

útvarů. V mezinárodním měřítku technická norma jako dokument obsahující informace

o ustálených, jednoznačných, technicko-ekonomicky nejvýhodnějších a praxí ověřených

vlastnostech předmětů a činnostech umožňuje srovnání stupně rozvoje vědeckotech-



nického potenciálu jednotlivých států výzkumným pracovníkům, prognostikům apod, a

jako návod pro nejvýhodnější, nejkvalitnější a nejhospodárnější zavedení již vyře-

šeného problému do praxe slouží uživatelům z oblasti výroby a praxe. V mezinárodním

obchodě s výrobky z jaderné techniky, s radioaktivními materiály atd. je vyžadováno

dodržování rozsahu nezbytné průvodní dokumentace ("ověřovací list pro radioaktivní

etalony, průvodní list radioaktivního preparátu, osvědčení o zkouškách kontejneru

pro radioaktivní látky atd.), a proto základní znalosti o takových zahraničních

technických normách musí mít i pracovníci z oblasti exportu a importu těchto výrob-

ků. Zcela konkrétně např. musí být uzavřený radionuklidový zářič, tedy ^ědomě vy-

členěný radioaktivní zářič od ostatních radioaktivních zářičů, který se uzavřením

do těsného obalu stává podmíněně méně nebezpečným výrobkem, čímž je usnadněno jeho

použití, přeprava a manipulace s ním, doprovázen bezpodmínečně průvodním dokumentem

- osvědčením, který prokazuje právě jeho uzavřenost, resp. podmíněně menší nebez-

pečnost. Uvedenou skutečnost o uzavření musí někdo к tomu zplnomocněný před expor-

tem osvědčit, naopak při importu to musí dovážející organizace na dovozci vyžadovat.

Ostatně o významu mezinárodní technické normalizace a certifikačního systému pro

čs. národní hospodářství bylo referováno v článku /2/ a stejné problematice přiklá-

dá značný význam i ISO, kde jedna část materiálu /3/ se přímo týká jaderných oborů.

Znalosti norem RVHP a technických norem socialistických států z jaderné energetiky

jsou např. nezbytné při budování jaderně energetických komplexů v ČSSR, aby se ma-

ximálně využívaly unifikované a typizované komponenty, jejichž výroba je v rámci

specializace situována vždy do jednoho z členských států RVHP. Využívání takových

komponent mimo jiné snižuje ekonomickou náročnost budování těchto komplexů.

Několik výše uvedených příkladů ukazuje, že čs. instituce, resp. jejich pra-

covníci, zapojené do čs. jaderného programu nebo využívající ionizující záření a

radionuklidy, přijdou dříve nebo později do styku s technickou normalizací a budou

potřebovat získat nebo si zapůjčit zahraniční technickou normu. Přitom orientace

uživatele bez normalizačních zkušeností v normalizační literatuře je obtížná a čs.

informační systémy o technických normách jsou teprve na počátku činnosti pro uživa-

tele (podrobnosti lze nalézt v článku /4/).

Dosud se zájemci o zapůjčení zahraničních technických norem zpravidla výhrad-

ně obracejí na oddělení informací ÚNM v Praze. Tak také technické normy z jaderných

oborů tam lze vypůjčit buä přímo osobně nebo přes písemnou objednávku organizace.

Praxe však ukázala, že při tomto postupu může docházet к větším časovým prodlevám

nebo potížím pro:

a/ nepřesný požadavek zájemce, kdy dokumentace, zpracování, evidence a katalogizace

technických norem má svoje specifika, a proto nestačí uvedení názvu technické

normy, nýbrž jedině a výhradně státu a čísla normy»

b/ technickou nevybavenost pracoviště zájemce. Oddělení informací ÚNM totiž převádí

normalizační informační fond na mikrofiše /6/, což mu přináší úsporu prostoru.

Tím jsou však zvýšeny požadavky na technickou vybavenost pracoviště zájemce mi-

nimálně čtecím, příp. i zvětšovacím a kopírovacím zařízením. Rovněž není zaned-

batalná doba potřebná к pořízení mikrofiši z originálu norem, během které ne-

jsou normy dostupné zájemcům vůbec»

c/ horší kvalitu mikrofiše. Zájemce totiž dostává z oddělení informací ÚNM výhrad-

ně duplikát mikrofiše a další zvětšená Xerokopie z ní už nemusí být vždy zřetel-

ná, což se např. setkává s negativní odezvou u překladatelů.



Odborníkům bez normalizačních zkušeností se kromě toho nepracuje lehce ani se

seznamy technických norem jednotlivých států nebo mezinárodních normalizačních orga-

nizací pro jejich nejednotnou úpravu podle národních zvyklostí. Zejména se obtížně

vyhledávají technické normy zařazené v jiných průmyslových oborech než jaderných,

které však souvisí s využitím ionizujícího záření nebo radionuklidů. Přitom na pí-

semnou žádost lze z oddělení informací ÚNM zapůjčit pouze starší seznamy, nikoliv

tedy nejnovější a aktuální, které slouží výhradně к vlastní potřebě tohoto odděle-

ní ÖNM. Jejich studium je proto pro mimopražské zájemce spojeno s nutností služeb-

ních cest.

Vedle oddělení informací ÚNM však existují v ČSSR oborová normalizační stře-

diska, která poskytují specializované informace z oblasti vymezené gesce. Jejich

seznam včetně vymezených gescí byl naposledy uveřejněn v r. 1981 /7/. V případě

jaderných oborů existují taková střediska také v resortu Československé komise pro

atomovou energii CČSKAE). Oborová normalizační střediska získávají zahraniční tech-

nické normy buá přímo jako účastníci řešení, oficiální cestou prostřednictvím oddě-

lení informací ÚNM v rámci dohody o spolupráci na úseku normalizační dokumentace

podle vládr,ího usnesení č. 606/1959, při pracovních cestách do zahraničí, nebo

neoficiální cestou přes příslušné referenty na ÚNM. Z výše uvedených důvodů existen-

ce mikrofiši a nevybavenosti pracovišt čtecími zařízeními tak mají archívy origi-

nálních normalizačních dokumentů v oborových normalizačních střediscích dosud stá-

le svůj význam. Problémem dosud zůstávalo, jak zájemce seznámit s možnostmi využití

informací z archívů pro jejich účely.

Základním cílem tohoto soupisu zahraničních technických norem z jaderných obo-

rů je proto zlepšit orientaci, vyjít vstříc uživatelům těchto norem a odstranit

rychle výše uváděné potíže. Soupis by měl:

a/ informovat uživatele z jaderných oborů o existujících zahraničních technických

normách a odstranit práci se seznamy zahraničních technických norem?

b/ zpřístupnit českým rejstříkem a českými překlady názvů zahraničních technických

norem orientaci v technických normách z jaderných oborů i střednímu kádru pra-

covníků»

c/ usnadnit získání originálního výtisku zahraniční technické normy v ČSSR a odstra-

nit tak dosud převládající potíže s využíváním mikrofiši;

d/ umožnit nalezení překladů těch zahraničních technických norem, které byly pře-

loženy v ČSSR, a odstranit tak duplicitní zadávání překladů.

Tento základní cíl však není jediný. Z všeobecného pohledu by tento soupis

mohl tvořit základní materiál pro vybudování koncepce tvorby technických norem

z jaderných oborů v ČSSR a jejich zařazování v čs. systému technických norem.

4. Vymezení a rozsah soupisu zahraničních technických norem

Různé všeobecné soupisy zahraničních technických norem v českém nebo sloven-

ském překladu ^ zájmu zlepšení informovanosti a orientace čs. uživatelů technických

norem byly zpracovává,iy již v minulosti fnapř. /8/) a vycházejí pravidelně v časo-

pise Čs. standardizace. Z oblasti výhradně jaderných oborů byl první pokus podat

přehled platných mezinárodních norem ISO udělán v r. 1980 /9/. Podrobný a důkladný

rozbor světového stavu ve vývoji norem pro jadernou energetiku byl vydán v r. 1982

/10/. Kromě technických norem byly do rozboru /10/ zahrnuty i normy řídící, bez-

pečnostní, inspekční, organizační apod.

Ю



Soupis v této publikaci se týká výhradně technických norem ve smyslu vymezení

uvedeného pojmu v kapitole 2 tohoto článku. Ostatní druhy "netechnických" norem ne-

jsou předmětem soupisu. Soupis obsahuje technické normy z jaderných oborů, t.j. jak

z jaderné energetiky a jaderně energetického strojírenství, tak z oblastí mírového

využití ionizujícího záření a radionuklidů. Podstatné je zejména začlenění tech-

nických norem z jiných průmyslových odvětví, ve kterých normalizovaný předmět nebo

činnost souvisí s ionizujícím zářením nebo radionuklidy a které nejsou v seznamech

technických norem zahrnuty v jedné skupině s ostatními technickými normami z jader-

né techniky, a proto jejich vyhledávání je většinou obtížné. Soupis obsahuje i za-

hraniční technické normy z hraničních oborů technické normalizace - legální metro-

logie, řízení jakosti, zkušebnictví - pokud jejich název resp. obsah souvisí s pro-

blematikou jaderné energetiky a mírového využití ionizujícího záření a radionuklidů.

V několika případech byly zřejmě i tyto hraniční obory překročeny a technické

normy s pravděpodobným vztahem к jaderným oborům, avšak bez klíčového slova v názvu,

byly v soupisu ponechány. Jde např. o několik technických norem z oblasti radio-

grafické kontroly svarů, z jejich názvu jednoznačně neplyne, provádí-li se kontro-

la pouze zářením X nebo i zářením gama ('např. normy ISO v TC 44, normy GOST ve sku-

pině V09 apod.y, o normy z oblasti fotonového záření ("např. normy GOST ve skupině

T34) a o elektrotechnické normy (např. normy DIN a IEC na modulový systém nukleární

elektroniky CAMAC, na Geiger-MÍillerovy počítače apod.).

Soupisy jsou provedeny samostatně pro každý stát nebo mezinárodní normalizač-

ní organizaci formou: registrační číslo technické normy, název této normy v jazyce

originálu a stejný název v českém překladu. Současně jsou uvedeny abecední odkazy

na adresy institucí, které uvedenou normu vlastní v originálu a mohou ji zájemcům

zapůjčit, a číselné odkazy na monografie, časopisy a podobné dokumenty, ve kterých

byla uvedená norma otištěna v českém nebo slovenském překladu. Každý dílčí soupis

je uvsden stručnou vysvětlující charakteristikou systému třídění a označování tech-

nických norem v odpovídajícím státě nebo mezinárodní normalizační organizaci. Celý

soupis je opatřený českým rejstříkem podle klíčových slov z jaderných oborů a podle

potřeby jsou soupisy u jednotlivých států nebo mezinárodních normalizačních"orga-

nizací opatřeny rejstříky podle registračních (pořadových) čísel technických norem.

Rozsahem zahrnuje soupis technické normy z jaderných oborů následujících stá-

tů: SSSR, NDR, NSR, Velké Británie, Francie, USA a Rakouska. Dále jsou v něm obsa-

ženy mezinárodní normy RVHP, ISO a IEC.

5. Závěr

Vědeckotechnický pokrok podmiňuje i vývoj normalizačních dokumentů. Přitom vý-

voj v celosvětovém měřítku naznačuje, že s rozvojem mezinárodního obchodu, meziná-

rodní dělby práce, specializace a kooperace výroby a činností se ukazuje nezbytnost

harmonizace národních technických norem a tvorby mezinárodních technických norem.

Tento vývoj platí bezesporu i pro jadernou energetiku a postupně proniká také do

ostatních oblastí mírového využití ionizujícího záření a radionuklidů. Soupis za-

hraničních technických norem by měl proto sloužit jako základní materiál pro řeše-

ní problému a otázek spojených s tímto celosvětovým normalizačním vývojem a měl by

zlepšit orientaci uživatelů v normalizační literatuře a dostupnost zahraničních

technických norem zájemcům v ČSSR.
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Na podkladě praktických zkušeností uživatelů s tímto soupisem bude příp. do

budoucna zvážena možnost jeho trvalé aktualizace o nově vydané zahraniční technicko

normy z jaderných oborů bud formou doplňků nebo revidovaným vydáním po delším ča-

sovém odstupu.

RNDr. Dušan BRABEC
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VYSVĚTLIVKY K OZNAČENÍM VE 4. SLOUPCI SOUPISU

Adresy institucí, kde je technická norma uložena v originále - označení v e l k ý

•a i p í s m e n y abecedy:

A - Ústav pro výzkum, výrobu a využití radioizotopů,

oborové normalizační středisko, Radiová 1, 102 27 Praha 10

В - T~~la-VÚPJT Přemyšlení, oborové normalizační středisko,

250 66 Zdiby u Prahy

С - Ústav jaderného výzkumu, řídící a koordinační oborové

normalizační středisko, 250 68 Řež u Prahy

D - Slovenské energetické strojárne S.M.Kirova,

koncernový podnik, 935 21 Tlmače

E - Škoda, koncernový podnik Plzeň, ZES, oborové normalizační

středisko - 488, 316 00 Plzeň-Bolevec

F ~ Hydroprojekt, oborové normalizační středisko.

Táborská 31, 140 34 Praha 4

Odkazy na české nebo slovenské překlady zahraničních technických norem - označení

č í s l i c e m i :

1 - Normalizace v jaderné technice č.3/1983

2 - Normalizace v jaderné technice č.1/1983

3 - Normalizace v jaderné technice č.6/1982

4 - Normalizace v jaderné technice č.1/1982

5 - Normalizace v jaderné energetice a jaderně energetickém

strojírenství č.1/1981

6 - Bezpečnost jaderných zařízení č.1/1982

7 - Normalizace v jaderné energetice a jaderně energetickém

strojírenství č.4/1980

8 - Bezpečnost jaderných zařízení č.3/1977

9 - Normalizace v jaderné energetice a jaderně energetickém

strojírenství č.7/1980

10 - Normalizace v jaderné energetice a jaderně energetickém

strojírenství č.2/1980

11 - Slovník jaderné energie. Názvosloví a definice v jaderné

technice, ÚISJP, Praha 1983.

Pozn.: Publikace 1 až 11 byly vydány v Ústředním informačním středisku pro

jaderný program ( ÚISJP ) , 255 45 Praha 516 - Zbraslav
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Vysvětlivky jiného charakteru - označení m a l ý m i p í s m e n y abecedy:

=a - originál technické normy uložený v instituci A je pouze

ve francouzštině

b - částečný překlad byl očištěn v rámci článku:

Brabec D.: Nová norma ISO - Osobní filmové dozimetry. Radioizotopy

21(4), 483-485 (1980}

с • překlady původních (nahrazených) technických norem viz řada

Normalizace v jaderné energetice a jaderně energetickém

strojírenství č.1/1981

d - překlad výchozího materiálu ANS-2.2/N18.5-1974 к normě ANSI

byl pod stejným názvem otištěn v řadě Normalizace v jaderné

energetice a jaderně energetickém strojírenství č.1/1980

x - citovaná instituce vlastní pouze vydání technické normy bez

zapracované změny
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KONKRĚTNÍ PŘÍKLADY. PRAKTICKÉHO VYHLEDÁVANÍ TECHNICKÝCH NOREM V SOUPISU

Příklad i;

Organizace potřebuje získat západoněmeckou normu DIN 25435, d 1 5 z roku 1981.

Tento údaj byl zjištěn v obchodním materiálu a bližší podrobnosti včetně názvu nor-

my nejsou к dispozici.

Postup.: Z obsahu celého čísla na str. 5 zjistíme, že číselný rejstřík norem DIN za-

číná na str. 123. Na str. 124 pak zjistíme, že název normy i další údaje jsou na

str. 114, a to:

DIN 25435/5 (8l) Kerntechnische Anlagen. Wiederkehrende Prüfungen. Protokollvor-

drucke zur Dokumentation der Daten mechanisierter Ultraschallprüfeinrichtungen.

Originál normy lze vypůjčit u organizací A a D - podle str. 13 tedy v ÚWVR Praha

nebo ve Slovenských energetických strojárnách Tlmače.

Příklad 2:

Při studiu textově obtížných cizojazyčných zahraničních materiálů z oblasti

systémů CAMAC zjistí odborník nebo překladatel, že používané odborné názvy jsou

v souladu s normou IEC: Definitions of CAMAC terms. К získání normy však není

к dispozici ani její číslo ani její přesný název.

Postug: Z obsahu celého čísla na str. 5 zjistíme, že soupis norem IEC je na str. 33

až 44. Nyní je možné tento soupis bu3 přímo projít nebo v předmětovém rejstříku na

str. 193 až 200 si vyhledat odkazy u klíčových slov "CAMAC" a "Názvosloví". Společ-

né stránky pro obě hesla porovnáme se stranami, na kterých je soupis norem IEC.

Průsečíkem jsou str. 39 a 41. Konkrétním vyhledáním vyhovuje jen str. 41, kde na-

lezneme: IEC 678 (198О) Definitions of CAMAC terms used in IEC publications. Origi-

nál normy lze dokonce vypůjčit u organizace B, tedy podle str. 13 v Tesle VÚPJT

Přemyšlení ve Zdibech.

Příklad 3:

Organizace řeší normalizační úkol z oblasti uzavřených radionuklidovych záři-

čů. Potřebuje provést rešerši podobných zahraničních technických norem /stačí čís-

la/ a dále konkrétně vypůjčit názvoslovné normy z oblasti této problematiky.

Postup_: V předmětovém rejstříku na str. 193 až 200 ověříme, zda je v něm úzce spe-

cializované klíčové spojení "uzavřený zářič" obsaženo /v opačném případě bychom od-

kazy hledali pod obecnějším klíčovým slovem "zářič"/. Zjištění je pozitivní, tedy

podle odkazů vypíšeme z odpovídajících stran technické normy týkající se uzavřených

zářičů, a to:

mezinárodní normy

SSSR

NDR

NSR

Francie

U5A

Rakousko

Británie

ST SEV 3439-81, 3840-82, 3839-82; ISO 1677-1977, 2919-198О,

ISO/TR 4826-1979;

GOST 25504-82, 19745-74, 23648-79, 23649-79;

TGL 25292 (70), 25294 (77), 17997 (63), 17998 (бз);

DIN 25426 díly 1 až 4, 6804, 6853 včetně 1. změny, 54115 díly

1, 4 a 5, 6809 díl 2, 44803;

NF M 61-001, M 61-002, M 61-003;

ANSI/NBS 126;

ÖN0RM S 5"215 ( 79) , ÖN0RM S 5222 d í l y 2 a 3;
BS 5288:1976, BS DD 6 6 : 1 9 8 0 .
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Normy ST SEV 3439-81, GOST 19745-74, GOST 23648-79, GOST 23649-79, DIN 25426

díly 1, 2 a 4 byly dokonce vydány v českém překladu /viz číselný odkaz ve 4. sloup-

ci soupisu a přehled na str. 13/.

Dále v předmětovém rejstříku vyhledáme odkazy na strany u klíčového slova

"Názvosloví" a názvoslovné normy na uzavřené zářiče nalezneme na stránkách společ-

ných jak pro klíčové spojení "uzavřený zářič", tak pro klíčové slovo "Názvosloví",

a to str. 13, 27, 57, 90, 95, 98, 100, Ю 1 , 188 a 189.

Konkrétním vyhledáním vyhovují požadavku pouze:

str. 13: ST SEV 3439-81

str. 57: GOST 25504-82.

Příklad 4:

К přístrojům pro měření ionizujícího záření patří i spektometry s kapalnými

scintilátory, kterými lze měřit a rozlišit podle energie obvykle měkké záření beta.

V zahraničí existuje více výrobců, v ČSSR chce v rámci predvývojoveho průzkumu od-

povídající organizace také zjistit, zda v průmyslově vyspělých státech na tyto

spektrometry neexistuje nějaká technická norma, která by sjednocovala jejich základ-

ní parametry.

Postug: v předmětovém rejstříku od st-. 193 vzájemně porovnáme odkazy na stránky

soupisu u klíčových slov "Spektrometry" a "Kapalné scintilátory". Pro obě klíčová

slova společná stránka neexistuje, tedy v průmyslově vyspělých státech žádná tech-

nická norma na spektrometry s kapalnými scintilátory do 1.10.1983 neexistovala.

16



M E Z I N Á R O D N f N O R M Y R V H P

Normy RVHP se třídí podle odborné náplně do oddílů, které jsou označeny velký-

mi písmeny a seřazeny v pořadí ruské abecedy. Pořadí ruské abecedy je dodrženo i

v následujícím soupisu. Většina norem RVHP z jaderných oborů se nalézá v oddílu

F - Jaderná technika, další výskyt je i v oddílech P a T.

Oddíly jsou rozděleny na třídy (jednociferné číslo za velkým písmenem) a tří-

dy dále na skupiny (dvojčíslí za velkým písmenem). Normy jsou seřazeny podle vzrůs-

tajícího registračního čísla v rámci každé skupiny, proto je soupis norem RVHP

opatřen číselným rejstříkem.

Celá koncepce tohoto třídění norem RVHP je prakticky totožná s tříděním a

názvy oddílu, tříd a skupin sovětských technických norem GOST.

Normy RVHP nesou označení ST SEV, dále registrační pořadové číslo a po pomlčce

poslední dvojčíslí roku schválení normy.

V ČSSR platí vyhláška ministra zahraničních věcí č. 92/1975 Sb. o Úmluvě

o uplatnění norem RVHP.
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00 P MĚŘICÍ PŘÍSTROJE. PROSTŘEDKY AUTOMATIZAČNÍ A VÝPOČETNÍ TECHNIKY

P9 ELEKTRICKÉ MĚŘICÍ PŘÍSTROJE A ZAŘÍZENÍ

P97 PŘÍSTROJE JADERNÉ TECHNIKY. JEDNOTKY PRO DETEKCI IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ. ZAKLADNÍ ROZMĚRY

ST SEV 1449-78 Иаделия ядерного приборостроения. Блоки
детектирования ионизирующих излучений.
Основные размеры

Т5 SYSTÉM DOKUMENTACE

Т52 JEDNOTNÍ SYSTÉM KONSTRUKČNÍ DOKUMENTACE (JSKD)

ST SEV 660-77 Единая система конструкторской документа-
ции СЭВ. Обозначения условные графические
в электрических схемах. Детекторы ионизи-
рующих излучений

Přístroje jaderné techniky. Jednotky pro

detekci ionizujícího záření. Základní roz-

měry.

Jednotný systém konstrukční dokumentace RVHP.

Značky pro elektrotechnická schémeta. Detek-

tory ionizujícího záření

F JADERNA TECHNIKA

FO OBECNÉ PŘEDPISY A NORMY Z JADERNÉ TECHNIKY

F00 NÄZVY A OZNAČOVANÍ

ST SEV 531-77

ST SEV 2458-80

Символ радиационной опасности. Форма и
размеры
Изделия радиационно-защитной техники. Тер-
мины и определения

Znak radiačního nebezpečí. Tvar a rozměry

Výrobky radiačně ochranné techniky. Názvj

a definice

ST SEV 2460-80 Установки радивционно-технологические.
Термины и определения

Radiačně technologická zařízení. Názvy
a definice

А,С

ST SEV 3439-81 Источники ионизирующего излучения радионук-
лидные закрытые. Термины и определения

.Uzavřené radionuklidové zářiče. Názvy

a definice
А,С
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FOl TECHNICKÁ DOKUMENTACE

Uzavřené radionuklidové zářiče. Značení

osvědčení

Etalonové roztoky radionuklidů a etalonové

radionuklidové zářiče. Obsah ověřovacího

listu

Uzavřené radionuklidové zářiče. Stupně

odolnosti a metody zkoušení

ST SEV 3840-82 Источники ионизирующего излучения радионук-

лидные закрытые. Маркировка и паспорт

ST SEV 3841-82 Растворы радионуклидов образцовые и источники

иониэирующего излучения радионуклидные образ-

цовые. Содержание свидетельства

F09 ZKUŠEBNÍ METOD*. BALENÍ. ZNAČENÍ

ST SEV 3839-82 Источники ионизирующего излучения редионуклид-

ные вакрытые. Классы прочности и методы испы-

таний

Fl ZDROJE IONIZUJÍCÍHO ZAŘENÍ

F14 RADIOAKTIVNÍ PREPARÄTY A VÝROBKY

ST SEV 2714-80 Препараты радиоактивные. Криптон-85 газообразный Radioaktivní preparáty. Plynný krypton-85

ST SEV 2715-80 Препараты радиоактивные. Тритий газообразный Radioaktivní preparáty. Plynné tritium

ST SEV 2716-80 Препараты радиоактивные. Вода тритированная Radioaktivní preparáty. Tritiovaná voda

ST SEV 2718-80 Препараты радиоактивные. Барий / С/ углекис- Radioaktivní preparáty. £ 1 4c] Uhličitan

лый. Технические требования barnatý". Technické požadavky

F19 METODY ZKOUŠENÍ. BALENÍ. ZNAČENÍ.

ST SEV 2713-80 Препараты радиоактивные. Маркировка и паспорт

А

1

А

1

А

1

А

Radioaktivní preparáty. Značení a průvodní

list

(О



F2 PŘÍSTROJE PRO MĚŘENÍ IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ A RADIOIZOTOPOVÉ PŘÍSTROJE

F26 FUNKČNÍ ČASTI A PŘÍSTROJOVÉ JEDNOTKY PRO MĚŘENÍ IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ A PRO RADIOIZOTOPOVÉ PŘÍSTROJE

ST SEV 2672-80 Изделия ядерного приборостроения. Чашечки для

радиоактивных проб. Основные размеры и требо-

вания к материалам

F27 DETEKČNÍ JEDNOTKY A DETEKTORY IONIZUJÍCÍHO ZÁŘEN'

Přístroje jaderné techniky. Misky pro radio- A

aktivní vzorky. Základní rozměry a požadavky

na materiály.

ST SEV 1030-78 Изделия ядерного приборостроения. Выводы иони-
зационных счетчиков электрические. Типы. Ос-
новные параметры и размеры

ST SEV 2668-80 Изделия ядерного приборостроения. Детекторы
сцинтилляционные. Основные параметры и методы
измерений

Přístroje jaderné techniky. Elektrické

vývody plynových počítačů. Typy. Základní

parametry a rozměry

Přístroje jaderné techniky. Scintilační

detektory. Základní parametry a metody

měření

ST SEV 2669-80 Изделия ядерного приборостроения. Сцинтилля-

торы и контейнеры. Основные размеры

ST SEV 1671-80 Изделия ядерного приборостроения. Детекторы

ионизирующих излучений полупроводниковые. Ти-

пы и основные параметры

F28 SPECIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ PŘÍSTROjB PRO MĚŘENÍ IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ

Přístroje jaderné techniky. Scintilátory

a pouzdra. Základní rozměry

Přístroje jaderné techniky. Polovodičové

detektory ionizujícího záření. Typy a

základní parametry

ST SEV 2670-80 Изделия ядерного приборостроения. Устройства
спектрометрические с полупроводниковыми детек-
торами ионизируЕшкх излучений. Основные пара-
метры

Přístroje jaderné techniky. Spektrometrická

zařízení s polovodičovými detektory ionizu-

jícího záření. Základní parametry



F3 RADIAČNÍ TECHNIKA

F31 JADERNÉ ELEKTRÁRNY

ST SEV 3440-81 Установки ради&ционно-технологические с ус-

корителями электронов. Общие технические

требования

F33 GAMA-DEFEKTOSKOPY

Ozařovací zařízení s urychlovači elektronů. A

Obecné technické požadavky

ST SEV 1448-78 Гамма-дефектоскопы. Общие технические тре-

бовения

Gama-defektoskopy. Obecné technické poža-

davky

F4 RADIAČNĚ OCHRANNÁ TECHNIKA

F44 ZAŘÍZENI PRO DÁLKOVÉ OPERACE A SPECIÁLNÍ PŘEPRAVNÍ PROSTŘEDKY POUŽÍVANÉ PRO PRÁCE S RADIOAKTIVNÍMI LÁTKAMI

ST SEV 245Э-8О Манипуляторы для дистанционной работы с pa- Manipulátory pro dálkové operace s radio-

диоактквными веществами. Ряды грузоподъемности aktivními látkami. Řady nosností

F7 OCHRANNÁ TECHNIKA (TECHNIKA OCHRANY PŘED ZÁŘENÍM,}

F70 KLASIFIKACE. NÁZVOSLOVÍ A OBECNÉ NORMY

ST SEV 399-76 Комплекты упаковочные транспортные для радио-

активных веществ. Т.ермины и определения

F71 VYBAVENÍ A NÁBYTEK

Transportní obalové soubory pro radioaktivní A

látky. Názvy a definice

ST SEV 395-76 Мебель лабораторная для работы с радиоактив-

ными веществами. Столы

Laboratorní nábytek pro práci s radioaktiv- С

nimi látkami. Stoly

ST SEV 396-76 Мебель лабораторная для работы с радиоактив-

ными веществами. Шкафы

Laboratorní nábytek pro práci s radioaktiv- С

nimi látkami. Skříně

ST SEV 397-76 Мебель лабораторией для работы с радиоактив-

ными веществеми. Щиты для коммуникаций

Laboratorní nábytek pro práci s radioaktiv- С

nimi látkami. Montážní jádra



M ST SEV 398-76

ST SEV 533-77

Мебель лабораторнвя для работы с радиоактив-
ными веществами. Полки и этежеры

Мебель лабораторная для работы с радиоактив-
ными веществами. Общие технические требования

Laboratorní nábytek pro práci s radioaktiv-

ními látkami. Police a policové atojany

Laboratorní nábytek pro práci s radioaktiv-

ními látkami. Obecné technické požadavky

V72 OCHRANNÄ ZAŘÍZENÍ A PŘÍPRAVKY

ST SEV 235-75

ST SEV 236-75

ST SEV 237-75

ST SEV 532-77

Изделия радиеционно-защитной техники. Блоки
защитные свинцовые. Общие технические тре-
бования

Изделия рвдиационно-защитной техники. Блоки
защитные свинцовые сплошные. Технические тре-
бования

Изделия радивционко-зещитной техники. Блоки
защитные свинцовые люковые и с шаровым шар-
ниром. Технические требования

Изделия радиационно-защитной техники. Блок-
окна защитные свинцовые толщиной 50 и 100 мм

Výrobky radiačně ochranné techniKy. Ochranné А,С

olověné bloky. Obecné technické požadavky

Výrobky radiačně ochranné techniky. Ochranné А,С

olověné bloky plné. Technické požadavky

Výrobky radiačně ochranné techniky. Ochranné А,С

olověné bloky s otvorem a kulovým kloubem.

Technické požadavky

Výrobky radiačně ochranné techniky. Ochranné A

olověné bloky tlouštky 50 a 100 mm s průzo-

rem

ST SEV 163О-79 Изделия радиационно-защитной техники. Экраны
наборные из блоков защитных свинцовых. Общие
технические условия

ST SEV 3552-82 Боксы защитные и радиохимические вытяжные шка-
фы. Общие технические требования

ST SEV 3553-82 Шкафы вытяжные радиохимические. Типы, основные
параметры и размеры

Výrobky radiačně ochranné techniky. Staveb- A

nicové stínící stěny z ochranných olověných

bloků. Obecné technické podmínky

Ochranné boxy a radiochemické digestoře. A

Obecné technické podmínky 1

Radiochemické digestoře. Typy, základní A

parametry a rozměry 1



F8 PŘÍSTROJE A ZAŘÍZENÍ RADIAČNÍ TECHNIKY NEURČENÉ К MĚŘENÍ

F81 OZAŘOVACÍ ZAŘÍZENÍ

ST SEV 3037-81 Установки радиационно-технологические с радиоактив- Ozařovací technologická zařízení se zdroji А,В

ными источниками гемма-ивлучения. Общие техни- záření gama. Obecné technické požadavky

ческие требования

ST SEV 3842-82 Аппараты гамма-терапевтические. Статические и Gama-terapeutické přístroje statické a 1

ротационные для двльнедистанционного облучения. rotační pro dálkové ozařování. Obecné tech-

Общие технические условия nické podmínky



REJSTŘÍK NOREM RVHP PODLE REGISTRAČNÍCH POŘADOVÝCH ČÍSEL

Norma RVHP Strana Norma RVHP Strana

ST SEV 235-75 22

ST SEV 236-75 22

ST SEV 237-75 22

ST SEV 395-76 21

ST SEV 396-76 21

ST SEV 397-76 21

ST SEV 398-76. 22

ST SEV 399-76 21

ST SEV 531-77 18

ST SEV 532-77 22

ST SEV 533-77 22

ST SEV 660-77 18

ST SEV 1030-78 20

ST SEV 1448-78 21

ST SEV 1449-78 18

ST SEV 1630-79 22

ST SEV 2458-80 18

ST SEV 2459-8О 21

ST SEV 2460-80 18

ST SEV 2668-80 20

ST SEV 2669-80 20

ST SEV 2670-80 20

ST SEV 2671-80 20

ST SEV 2672-80 20

ST SEV 2713-80 19

ST SEV 2714-80 19

ST SEV 2715-80 19

ST SEV 2716-80 19

ST SEV 2718-80 19

ST SEV 3037-81 23

ST SEV 3439-81 18

ST SEV 3440-81 21

ST SEV 3552-82 22

ST SEV 3553-82 22

ST SEV 3839-82 19

ST SEV 3840-82 19

ST SEV 3841-82 19

ST SEV 3842-82 23

24



M E Z I N í 8 0 D N Í N O R M Y I S O

Normy ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) jsou zařazovány do technic-

kých komisí, ve kterých byly řešeny. Technické komise jsou označeny číslem, názvem

a pomocně MDT. Např. TC 85 - Jaderná energie (MDT 539.1), ve které se zároveň nalé-

zá většina norem ISO z jaderných oborů. Další výskyt je v technických komisích

TC 12, 30, 44 a 114.

V každé technické komisi jsou normy ISO (resp. doporučení a další materiály)

seřazeny podle vzrůstajícího registračního čísla, proto je soupis norem ISO opatřen

číselným rejstříkem.

Normy ISO nesou označení ISO, dále registrační pořadové číslo a po pomlčce

rok schválení resp. vydání normy. Některé normy mají označení ISO/R, což znamená,

že se jedná o původní označení doporučení ISO (ukončeno 1.1.1972), která jsou dosud

platná. Případné lomítko v registračním čísle znamená:

-/9 příslušná část (zde devátá") téže normy ISO

-/Add. 1 dodatek (zde první) к základní normě ISO

-/A 1 oprava (zde první) к základní normě ISO

Technické zprávy ISO, které řeší důležité problémy, avšak zveřejněním se dávají

teprve к připomínkám, aby se dosáhlo souhlasu nutného к vydání mezinárodní normy

ISO, jsou označovány ISO/TR.

Podrobnosti o Mezinárodní organizaci pro normalizaci a tvorbě norem ISO byly

uveřejněny v článcích:

- Brabec D.: Přehled platných mezinárodních norem ISO oboru jaderné energie a je-

jich využití v ČSSR. Radioizotopy 21 (A), 497 - 504 (198o)j

- Rausch J.: ISO - Mezinárodní organizace pro normalizaci. Jak vzniká mezinárodní

norma ISO? Čs. standardizace 5 (lo), 378 - 380 (l98o).

25



05

ТС 12 VELIČINY, JEDNOTKY, SYMBOLY, PŘEVODNÍ FAKTORY A PŘEVODNÍ TABULKY MDT 389.16 + 53.081

ISO 31/9-1980

ISO 31/10-1980

Quantities and units of atomic and nuclear

physics

Quantities and units of nuclear reactions

and ionizing radiations

Veličiny a jednotky v atomové a jaderné

fyzice

Veličiny a jednotky v oboru jaderných

reakcí a ionizujícího záření

TC 30 MĚŘENÍ PRDTOKU TEKUTIN V UZAVŘENÍCH OKRUZÍCH MDT 532.57

ISO 2975/3-1976 Measurement of water flow in closed conduits. Měření průtoku vody v uzavřených okruzích.

A

a,2

A
2

Tracer methods. Part III . Constant rate

injection method using radioactive tracers

Stopovací metody. Část III. Metoda konstantní

rychlosti nástřiku s použitím radioaktivního

indikátoru

ISO 2975/7-1977

ISO 4053/4-1978

Measurement of water flow in closed conduits.

Tracer methods. Part VII. Transit time method

using radioactive tracers

Measurement of gas flow in closed conduits.

Tracer methods. Part IV. Transit time method

using radioactive tracers

Měření průtoku vody v uzavřených okruzích.

Stopovací metody. Část VII. Metoda měření

doby průchodu s použitím radioaktivních

indikátorů

Měření průtoku plynu v uzavřených okruzích.

Stopovací metody. Část IV. Metoda měření

doby průchodu s použitím radioaktivních

indikátorů



TC44 SVAŘOVANÍ A PŘÍBUZNÉ PROCESY MDT 621.791

ISO/R 947-1969 Recommended practice for radiographic

inspection of circumferential fusion

welded butt joints in steel pipes up

to 50 mm (2 in) wall thickness

Radiographic image quality indicators.

Principles and identification

Recommended practice for radiographic

inspection of fusion welded butt joints

for steel plates up to 50 mm (2 in) thick

Recommended practice for radiographic

inspection of fusion welded butt joints

for steel plates 50 to 200 mm thick

Radiographic inspection of resistance spot

welds for aluminium and its alloys. Recommen-

ded practice

TC85 JADERNA ENERGIE MDT 539.1

ISO 361-1975 Basic ionizing radiation symbol

ISO 921-1972 Nuclear energy glossary

ISO 921/Add.1-1980 Nuclear energy glossary

ISO/R 1027-1969

ISO/R 1106-1969

ISO 2405-1972

ISO 3777-1976

ISO 1677-1977 Sealed radioactive sources. General

Doporučené způsoby radiografické kontroly D

obvodových na tupo svařovaných spojů u oce-

lových trubek db tloušťky stěn až 50 mm

Indikátory kvality radiografických zobra-

zení. Principy a identifikace

Doporučené způsoby radiografické kontroly

na tupo svařovaných spojů u ocelových plechů

do tloušťky stěn až 50 mm

Doporučené způsoby radiografické kontroly

na tupo svařovaných cpojů ц ocelových plechů

tloušťky 50 až 200 mm

Radiografická kontrola odporových bodových

svarů u hliníku a jeho slitin. Doporučené

způsoby

Základní symbol pro ionizující záření

Slovník z jaderné techniky

Slovník z jaderné techniky (l.dodatek)

Uzavřené radioaktivní zářiče. Všeobecně

А,С
11

A
3



ISO 1709-1975 Nuclear energy. Fissile materials. Principles

of criticality safety in handling and process-

ing

Jaderná energie, štěpné materiály. Zásady

bezpečnosti při kritických stavech během

manipulace a zpracování

А,С

ISO 1757-1980 Personal photographic dosemeters Osobní filmové dozimetry A

b

ISO 1758-1976

ISO 17:8-1976

Direct-reading elektroscope-type pocket expo-

sure meters

Indirect-reading capacitor-type pocket

exposure meters and accessory electrometers

Kapesní expozimetry elektroskopického

typu s přímým odečítáním údajů

Kapesní expozimetry kondenzátorove=uo typu

s nepřímým odečítáním údajů a pomocné

elektrometry

ISO 2855-1976 Radioactive materials. Packagings. Test for

contents leakage and radiation leakage

Radioaktivní materiály. Obalové soubory. A

Zkoušky těsnosti na únik obsahu a proni- 4

kání záření

ISO 2889-1975 General principles for sampling airborne

radioactive materials

Všeobecné zásady pro odběr vzorků radio-

aktivních materiálů z ovzduší

ISO 2919-1980 Sealed radioactive sources. Classification Uzavřené radioaktivní zářiče. Klasifikace A

3

ISO 3925-1978 Unsealed radioactive substances. Identifi-

cation and certification

Neuzavřené (otevřené) radioaktivní látky. A

Identifikace a certifikace 4

ISO 3999-1977 Apparatus for gamma radiography. Specification Přístroje pro radiografii zářením gama.

Specifikace



ISO 4037-1979 X and gamma reference radiations for cali-

brating dosemeters and dose ratemeters and for

determining their response as a function of

photon energy

Referenční zdroje záření X a gama pro ka-

libraci dozimetrů a přístrojů к měření

•.dávkového příkonu a pro stanovení jejich

odezvy jako funkce energie fotonu

ISO 4037-1979/

/Add.1-1983

X and gamma reference radiations for cali-

brating dosemeters and dose ratemeters and

for determining their response as a function

of photon energy. Addendum 1 : High rate se-

ries of filtered X-radiations

Referenční zdroje záření X a gama pro ka-

libraci dozimetrů a přístrojů к měření

dávkového příkonu a pro stanovení jejich

odezvy jako funkce energie fotonu- Doda-

tek 1: Řady vysokých intenzit filtrovaného

záření X

ISO 4037-1979/

/Al-1983
X and gamma reference radiations for cali-

brating dosemeters and dose ratemeters and

for determining their response as a function

of photon energy. Amendment 1: Low rate se-

ries of filteres X-radiations

Referenční zdroje záření X a gama pro ka-

libraci dozimetrů a přístrojů к měření

dávkového příkonu a pro stanovení jejich

odezvy jako funkce energie fotonu. Oprava

1: Řady nízkých intenzit filtrovaného zá-

ření X

ISO 4071-1978 Exposure meters and dosimeters. General

methods for testing

Expozimetry a dozimetry. Všeobecné metody

zkoušení

ISO/TR 4826-1979 Sealed radioactive sources. Leak test

methods

Uzavřené radioaktivní zářiče. Metody zkou- A

šení těsnosti 3

ISO 6215-1980

ISO 6527-1982

Nuclear power plants. Quality assurance

Nuclear power plants. Reliability data

exchange. General guidelines

Jaderné elektrárny. Zajišťování jakosti

Jaderné elektrárny. Výměna dat o spolehli-

vosti. Obecná směrnice

to
<0

ISO 6961-1982 Long-term leach testing of solidified

radioactive waste forms

Dlouhodobé zkoušení vyluhovatelnosti radio-

aktivních odpadů ve zpevněné formě



ISO 6962-1982 Standard method for testing the long term alpha Standardní metoda zkoušení dlouhodobé

irradiation stability of solidified high-level stability vysokoaktivního odpadu ve zpev-

radioactive waste form něné* formě zářením alfa

ISO 7385-1983 Nuclear power platns. Guidelines to ensure Jaderné elektrárny. Směrnice k zajištění

quality of collected data on reliability kvality shromažaovaních ůat o spolehli-

vosti

ТС 114 HODINAŘSTVf MDT 681.11

ISO 3157-1975 Radioluminescenoe for time measurement instru- Radioluminiscence u přístrojů pro měření

ments. Specifications času. Technické podmínky

ISO 4168-1979 Time measurement instruments. Conditions for Přístroje pro měření času. Podmínky pro

carrying out checks on radioluminescent depo- provádění kontrol radioluminiscenfiních

sits povlaků



REJSTŘÍK .NOREM ISO PODLE REGISTRAČNfCH POŘADOVÝCH ČfSEL

Norma ISO Strana Norma ISO Strana

ISO 31/9-1980

ISO 31/10-1980

ISO 361-1975

ISO 921-1972

ISO 921/Add.1-1980

ISO/R 947-1969

ISO/R 1027-1969

ISO/R 1106-1969

ISO 1677-1977

ISO 1709-1975

ISO 1757-1980

ISO 1758-1976

ISO 1759-1976

ISO 2405-1972

ISO 2855-1976

ISO 2889-1975

ISO 2919-1980

ISO 2975/3-1976

26

26

27

27

27

27

27

27

27

28

28

28

28

27

28

28

28

26

ISO 2975/7-1977

ISO 3157-1975

ISO 3777-1976

ISO 3925-1978

ISO 3999-1977

ISO 4037-1979

ISO 4037-1979/Add.1-1983

ISO 4O37-1979/A1-1983

ISO 4053/4-1978

ISO 4071-1978

ISO 4168-1979

ISO/TR 4826-1979

ISO 6215-1980

ISO 6527-1982

ISO 6961-1982

ISO 6962-1982

ISO 7385-1983

26

30

27

28

28

29

29

29

26

29

30

29

29

29

29

30

30

31



М Е 2 I N Á R O D N Í N O R M Y I E C

Normy IEC (Mezinárodní elektrotechnická komise) jsou v seznamu norem IEC za-

řazovány podle vzrůstajících pořadových čísel. Tento systém je v následujícím sou-

pise zachován, a proto soupis není opatřen číselným rejstříkem.

Normy IEC nesou označení IEC, za kterým následuje pořadové číslo a v závorce

za pořadovým číslem rok vydání. Ovšem vyskytuje se přitom několik výjimek. Za pořa-

dovým číslem se vyskytuje ještě jedno číslo v závorce, které znamená, že jde o část

téže normy /např. IEC 5о(б5) (l964)/. Podobný význam má označení pomlčkou nebo po-

mlčkami /např. IEC 151-25 (l97l) nebo IEC 601-2-1 (l98l)/. Velká písmena za pořado-

vým číslem označují dodatky к n>rmě IEC /např. IEC 181A (1965)/.

Normy IEC jsou zpracovávány podle oboru v příslušných technických komisích,

jejichž označení (тс) je uvedeno v následujícím soupisu vždy za anglickým názvem

normy IEC. Normy IEC zasahující do jaderných oborů se vyskytují v těchto technic-

kých komisích:

TC 1 Terminology

TC 14 Power transformers

TC 15 Insulating materials

TC 39 Electronic tubes

TC 45 Nuclear instrumentation ("největší počet norem IEc)

TC 62 Electrical equipment in medical practice

33



IEC 50С2б) (1968)

IEC 50(65). (1964)

IEC 50(391) (1975)

International electrotechnical vocabulary.

Nuclear power plants for electric energy

generation (TC l)

International electrotechnical vocabulary.

Radiology and radiological physics (те l)

International electrotechnical vocabulary.

Detection and measurement of ionizing ra-

diation by electric means (TC l)

IEC 5o(392) (197б) International electrotechnical vocabulary.

Nuclear instrumentation. Supplement to chap-

ter 391 (TC 1)

IEC 151-25 (1971)

IEC 181 (1964)

1EC 181 (1964)

IEC 181A (1965)

IEC 18IB (l96 б)

IEC 201 (1965)

IEC 231 (1967)

Measurements of the electrical properties

of electronic tubes. Methods of measurement

of Geiger-Müller counter (TC 39)

Index of electrical measuring apparatus used

in connection with ionizing radiation (TC 45)

Amendment No. 1 (1967)

First supplement

Second supplement

Power sources for portable prospecting equip-

ment for radioactive materials (TC 45)

General principles of nuclear reactor

instrumentation (тс 45)

Mezinárodní elektrotechnický slovník. Jader-

né elektrárny pro výrobu elektrického proudu

Mezinárodní elektrotechnický slovník. Radiolo-

gie a radiologická fyzika

Mezinárodní elektrotechnický slovník. Detekce

a měření ionizujícího záření elektrickými

prostředky

Mezinárodní elektrotechnický slovník. Přístro-

je jaderné techniky. Dodatek ke kapitole 391

Měření elektrických vlastností elektronek.

Metody měření Geiger-Müllerova počítače

Ukazatele elektrických měřicích přístrojů po-

užívaných ve spojení s ionizujícím zářením

Změna č. 1 (l9€7)

První dodatek

Druhý dodatek

Napájecí zdroje pro přenosné přístroje к vy-

hledávání (prospekci) radioaktivních surovin

Hlavní zásady pro přístrojové vybavení ja-

derných reaktoru

A,B,C
8



IEC 333 (197O)

IEC 231A (1969)

IEC 231B (1972)

IEC 231C (1974)

IEC 23ID (1975)

IEC 231E fj.977)

IEC 231F (1977)

IEC 231G (1977)

IEC 232 (1966)

IEC 248 (1967)

Test procedures for semiconductor detectors

for ionizing radiation (тс 45)

First supplement (тс 45)

Second supplement: Principles of instrumen-

tation of direct cycle boiling water power

reactors (TC 45)

Third supplement« Instrumentation of gascooled

graphite - moderated reactors (TC 45)

Fourth supplement: Principles of instrumen-

tation for pressurized, water reactors (TC 45)

Fifth supplement: Principles of instrumen-

tation of high temperature indirect cycle

gas-cooled power reactors (HTGR) (TC 45)

Sixth supplement: Steam generating, direct

cycle, heavy-water moderated reactors (тс 45)

Seventh supplement: Liquid-metal cooled fast

reactors (TC 45)

General characteristics of nuclear reactor

instrumentation (тс 45)

Dimensions of planchets used in nuclear in-

strumentation for radioactive assay..External

diameter of planchets used in nuclear electro-

nic instruments (тс 45)

Postupy zkoušení polovodičových detektorů io-

nizujícího záření

První dodatek A,B

8

Druhý dodatek: Zásady pro přístrojové vybave- В

ní varných energetických reaktorů s přímým 8

cyklem

Třetí dodatek: Přístrojové vybavení jaderných B,D

reaktorů chlazených plynem a moderovaných 8

grafitem

Čtvrtý dodatek: Zásady pro přístrojové vybavení В

tlakovodních. reaktorů 8

Pátý dodatek: Zásady pro přístrojové vybavení В

vysokoteplotních energetických reaktoru chlaze-

ných plynem s nepřímým cyklem (reaktoru HTGß)

šestý dodatek: Reaktory na výrobu páry, modero-

vané těžkou vodou, s přímým cyklem

Sedmý dodatek: Rychlé reaktory chlazené kapal-

ným kovem

Všeobecné charakteristiky přístrojového vyba- A,B,C

vení jaderných reaktorů

Rozměry misek na radioaktivní vzorky používá- В

ných v nukleárních přístrojích. Vnější průměr

misek používaných v nukleárních elektronických

přístrojích



IEC 248A (1973)

IEC 248-2 (1979)

XEC 253 (1967)

IEC 256 Cl967)

First supplement: Height dimensions of "well1

patem planchets (тс 45)

První dodatek: Výškové rozměry misek "studno-

vého" typu

A,B

IEC 289 (1968)

IEC 293 (1968)

IEC 293A (Í97o)

IEC 313 (l983)

IEC 323 (l97o)

IEC 325 (l98l)

Part 2: Flat and dish-type planchets (тс 45) Část 2: Misky plochého a talířovitého typu

Power supply for air and land vehicle-monnted

prospection equipment for radioactive materials

(ТС 45)

External diameters of cylindrical radiation

probes containing Geiger-Müller or proportio-

nal counter tubes or scintillation detectors

(ТС 45)

Reactors (тс 14)

Supply voltages for transistorized nuclear

instruments (тс 45)

First supplement: Stabilized d.c. power

supplies. Tolerances of voltages (тс 45)

Coaxial cable connectors used in nuclear

instrumentation (тс 45)

Analogue voltage ranges and logic levels for

mains operated nuclear instruments (тс 45)

Alpha, beta and alpha-beta contamination

meters and monitors (тс 45)

Napájecí zdroje pro zařízení na prospekci ra-

dioaktivních materiálů montované na vzdušné

a pozemní dopravní prostředky

Vnější průměry válcových radiačních sond obsa-

hujících Geiger-Müllerovy nebo proporcionální

počítače nebo scintilační detektory

Reaktory

Napájecí napětí pro tranzistorované přístroje

jaderné techniky

První dodatek: Stabilizované stejnosměrné

zdroje. Tolerance napětí

Koaxiální kabelové konektory používané v pří-

strojích jaderné techniky

Rozsahy analogových napětí a logické drovně

pro přístroje jaderné techniky napájené ze

sítě

Měřiče a indikátory kontaminace alfa, beta a

alfa-beta

С

А,В

A,B



IEC 340 (1979)

IEC 346 (l97l)

IEC 395 (1972)

IEC 405 (Í972_)

IEC 406 (1975)

IEC 412 (1973)

IEC 421 (1973)
1

IEC 430 (1973)

IEC 460 (1974)

IEC 462 (1974)

Test procedures for amplifiers and preampli-

fiers for semiconductor detectors for ionizing

radiation (тс 45)

Radioisotope all-or nothing relays (termino-

logy, classification, test methods) (тс 45)

Portable X or gamma radiation exposure rate

meters and monitors for use in radiological

protection (TC 45)

Nuclear instruments: Constructional require-

ments to afford personal protection against

ionizing radiation (ТС 45)

Radiographic cassettes (ТС 45)

Standard dimensions of scintillators (TC 45)

portable prospecting radiation meters with

Geiger-Müller counter tube (linear scale

instruments) (ТС 45)

Test procedures for germanium gamma-ray de-

tectors (ТС 45)

Portable prospecting radiation meters with

gamma-ray scintillation detectors (linear

scale instruments) (тс 45)

Standard test procedures for photomultiplier

tubes for scintillation counting (тс 45)

Postupy zkoušení zesilovačů a předzesilovačů

pro polovodičové detektory ionizujícího zá-

ření

Radioizotopová spínací relé typu ano-ne (ná-

zvosloví, klasifikace, zkušební metody)

Přenosné měřiče a monitory expozičního pří-

konu záření X a gama pro tíčely radiologické

ochrany

Přístroje jaderné techniky: Konstrukční poža-

davky z hlediska ochrany osob před ionizujícím

zářením

Kazety pro radiografické filmy

Normalizované rozměry scintilátorů

Přenosné prospekční měřiče záření s Geiger-

-Miillerovým počítačem (přístroje s lineární

stupnicí)

Postupy pro zkoušení germaniových detektoru

záření gama

Přenosné prospekční měřiče záření se scinti-

lačními detektory záření gama (přístroje

s lineární stupnicí)

Normalizované zkušební postupy pro fotonáso-

biče do scintilačních počítačů

B,C



IEC 463 (1974)

IEC 476 ( )

IEC 482 (1975)

IEC 498 (1975)

IEC 504 (l975)

IEC 515 (1975)

IEC 516 (I975)

IEC 527 (1975)

IEC 532 (1976)

IEC 544-1 (1977)

Low energy X or gamma radiation portable

exposure rate meters and monitors for use in

radiological protection (TC 45)

Electrical measuring instruments utilizing

radioactive sources (TC 45)

Dimensions of electronic instrument modules

Cfor nuclear electronic instruments) (тс 45)

High-voltage coaxial connectors used in nu-

clear instrumentation (TC 45)

Hand and/or foot contamination monitors and

warning assemblies (TC 45)

Radiation detectors for the instrumentation

and protection of nuclear reactors} characte-

ristics and test methods (тс 45)

A modular instrumentation system for data

handling; CAMAC system (TC 45)

Direct current amplifiers} characteristics

and test methods (TC 45)

Installed exposure rate meters, warning assemb-

lies and monitors for X or gamma radiation of

energy between 80 keV and 3 MeV (TC 45)

Guide for determining the effeots of ionizing

radiation on insulating materials. Part 1.

Radiation interaction (тс 15)

Přenosné měřiče a monitory expozičního pří-

konu nízkoenergetického záření rentgenového

nebo gama pro použití v radiologické ochraně

Elektrické měřicí přístroje využívající ra-

dioaktivní zářiče

Rozměry modulárních jednotek elektronických

přístrojů (pro elektronické přístroje jaderné

techniky)

Vysokonapětové koaxiální konektory pro přístro-

je jaderné techniky

MěřiSe kontaminace rukou a (nebo) nohou a po-

plašná zařízení

Detektory záření pro přístrojové vybavení a

ochranu jaderných reaktorů} charakteristiky

a metody zkoušení

Modulární přístrojový systém pro zpracování

dat; systém CAMAC

Stejnosměrné zesilovače; charakteristiky a zku-

šební metody

Stacionární měřiče expozičního příkonu, po-

plašná zařízení a monitory pro záření rent-

genové a gama o energii 80 keV až 3 MeV

Směrnice pro stanovení ťíčinků ionizujícího zá-

ření na izolační materiály. Část 1. Interakce

se zářením

B,C



+' Poznámka zpracovatele: Norma IEC se týká pouze rentgenového záření.

IRC 544-2 (1979)

IEC 544-3 (1979)

IEC 547 (1976)

IEC 552 (1977)

IEC 557 (1982)

IEC 562 (1976)

IEC 568 (1977)

IEC 576 (.1977)

IEC 577 (1977)

Guide for determining the effects of ionizing

radiation on insulating materials. Part 2.

Procedures for irradiation (ТС 15)

Guide for determining the effects of ionizing

radiation on insulating materials. Part 3.

Směrnice pro stanovení účinků ionizujícího zá-

ření na izolační materiály. Část 2.Způsoby

provádění ozařování

Směrnice pro stanovení líčinků ionizujícího zá-

ření na izolační materiály. Část 3. Postupy

Test procedures for permanent effects (ТС 15) zkoušení při trvalých účincích

Modular plug-in unit and standard 19-inch rack Modulární zásuvné jednotky a normalizovaný mon- В

mounting unit based on NIM standard (for elect- tážní rám v 19ti-palcové soustavě na základě

ronic nuclear instruments) (TC 45)

CAMAC-organization of multi-crate systems.

Specification of the Branch-highway and CAMAC

crate controller type Al (тс 45)

IEC terminology in the nuclear reactor fields

(TC 45)

Measurements of incidental ionizing radiation

from electronic tubes (TC 39)

In-core instrumentation for neutron fluence

rate (flux) measurements in power reactors

(TC 45)

normy NIM (pro elektronické přístroje jaderné

techniky)

CAMAC - organizace sestav s více rámy. Speci-

fikace kanálu větve a řadiče rámu QAMAC typu Al

Názvosloví IEC z oboru jaderných reaktorů

Měření ionizujícího záření emitovaného elek-

tronkami

Přístroje pro měření toku neutronu v aktivní

zóně energetických reaktorů

Portable bore-hole logging equipment (down to Přenosné zapisovací měřicí zařízení pro ka-

Uco

300 m). General characteristics (TC 45)

Ionizing radiation thickness meters for ma-

terials in the form of sheets, coatings or

laminates (TC 45)

rotážní vrty (do hloubky 300 m). Všeobecné

charakter i stiky

Tlouštkoměry využívající ionizujícího záření,

určené pro materiály ve formě desek,tabulí a

pásků



IEC 578 (1977) Multichannel amplitude analyzers. Types, main Vícekanálové amplitudové analyzátory.Туру, В М

characteristics and technical requirements hlavní charakteristiky a technické požadavky

(ТС 45)

IEC 579 (1977) Radioactive aerosol contamination meters and Měřiče a indikátory kontaminace radioaktiv- В

monitors (ТС 4 5) nimi aerosoly

IEC 580 (1977)T' Area exposure product meter (ТС 62) Měření součinu expozice a plochy В

IEC 582 (1977) Dimensions of vials for liquid scintillation Rozměry lékovek (kyvet) pro počítače s kapal- B

counting (ТС 45) nými scintilátory

IEC 583 (1977) Dimensions of test tubes made of glass or Rozměry zkumavek ze skla nebo plastických hmot В

plastics for radioactivity measurements (ТС 45) pro měření radioaktivity

IEC 583A (1981) First supplement (тс 45) První dodatek В

IEC 596 (l978) Definitions of test method terms for semi- Definice výrazů z oboru zkušebních metod pro В

conductor radiation detectors and scintillat- polovodičové detektory záření a scintilační

ion counting (ТС 45) detekční jednotky

IEC 600 (Д.979) Equipment for minehead assay and sorting radio- Zařízení pro vyhodnocování a třídění vytěžených В

active ores in containers (TC 45) radioaktivních rud v kontejnerech

IEC 601-2-1 (I98l) Medical electrical equipment. Part 2: Parti- Lékařská elektrická zařízení. Část 2: Zvláštní

cular requirements for medical electron požadavky na lékařské elektronové urychlovače

accelerators in the range 1 MeV to 50 MeV. pro energie 1 MeV as 50 MeV. Díl I: Všeobecně.

Section One: General. Section Two: Radiation oil 2: Radiační bezpečnost zařízení
safety for equipment (TC 6 2)



IEC 639 (1979)

IEC 640 (1979)

IEC 643 (1979)

IEC 650 (1979)

IEC 656 (1979)

IEC 658 (1979)

IEC 659 (1979)

IEC 671 (l98O)

IEC 677 (l98O)

IEC 678 (l980)

IEC 690 (l980)

Nuclear reactors. Use of the protection system Jaderné reaktory. Využití ochranného systému

for non-safety purpose (ТС 45) pro jiné účely než účely bezpečnosti

CAMAC - Serial highway interface system (TC 45) CAMAC - Interfejs pro propojení sériového ka-

nálu větve

Application of digital computers for nuclear

reactor instrumentation and control (ТС 45)

Analogue counting ratemeters. Characteristics

and test methods (ТС 45)

Test procedures for high-purity germanium de-

tectois for X and gamma radiation (тс 45)

Radiographic intensifying screens for medical

use. Dimensions (TC 62)

Test methods for multichannel amplitude ana-

lyzers (TC 45)

Periodic tests and monitoring of the protect-

ion system of nuclear reactors (тс 45)

Block transfers in CAMAC systems (TC 45)

Definitions of CAMAC terms used in IEC

publications (TC 45)

Signal characteristics and connectors used in

nuclear medicine instrumentation incorporat-

ing sodium iodide crystal scintillation de-

tectors (TC 62)

Použití číslicových počítačů v přístrojovém В

vybavení a při řízení jaderných reaktorů

Analogové měřiče četnosti impulsů. Charakte- В

ristiky a metody zkoušení

Metody zkoušení vysoce čistých germaniových В

detektorů pro záření X a gama

Radiografická zesilovací stínítka pro lékař-

ské účely. Rozměry

Zkušební metody pro vícekanálové amplitudové В

analyzátory

Periodické zkoušky a kontrolní sledování ochran- В

ného systému jaderných reaktorů

Blokové přenosy v systémech CAMAC В

Definice názvů CAMAC užívané v publikacích IEC В

Charakteristiky signálů a konektorů používa-

ných v přístrojích pro nukleární medicínu zahr-

nujících scintilační detektory s krystalem jo-

didu sodného



IEC 692 (l98O>

IEC 697 (1981)

IEC 709 (l98l)

IEC 710 (1981)

IEC 713 (l98l)

IEC 729 (1982)

IEC 731 (1982)

IEC 737 (1982)

IEC 739 (1983)

IEC 741 (1982)

Density meters utilizing ionizing radiation.

Definitions and test methods (тс 45)

Germanium semiconductor detector gamma-ray

efficiency determination using a standard

re-entrant beaker geometry (TC 45)

Separation within the reactor protection

system (TC 45)

Radiation protection equipment for the measur-

ing and monitoring of airborne tritium (TC 45)

Subroutines for CAMAC (TC 45)

Multiple controllers in a CAMAC crate (TC *5)

Medical electrical equipment. Dosimeters

with ionization chambers as used in radio-

therapy (TC 62)

In-core temperature or primary envelope tem-

perature measurements in nuclear power

reactors. Characteristics and test methods

(TC 45)

Digital counting ratemeters. Characteristics

and test methods (TC 45)

Multichannel amplitude analyzers: Standards

for time-to-amplitude converters (тс 45)

Radionuklidové hustoměry. Definice a metody

zkoušení (měření)

Stanovení tíčinnosti polovodičového germanio-

vého detektoru záření gama pomocí standardní

nádobky

Kabeláž ochranného systému reaktoru

Zařízení pro měření a indikování tritia ve

vzduchu к účelům ochrany před zářením

Podprogramy pro CAMAC

Vícenásobné řadiče rámu CAMAC

Lékařská elektrická zařízení. Dosimetry s io-

nizačními komorami používané v radioterapii

Přístroje pro měření teploty v jádře a pri-

mární obálce (aktivní zóně) energetických

jaderných reaktorů. Charakteristiky a zkušeb-

ní metody

Číslicové měřiče četnosti impulsů. Charakte-

ristiky a metody zkoušení

Vícekanálové amplitudové analyzátory: Normy

pro převodníky čas-amplituda

А,В



IEC 744 (l983)

IEC 761-1 (l983)

IEC 761-2 (l983)

IEC 761-3 (1983)

IEC 761-4 (1983)

IEC 761-5 (1983)

Safety logic assemblies of nuclear power

plants. Characteristics and test methods

(ТС 45)

Equipment for continously monitoring radio-

activity in gaseous effluents. Part 1: General

requirements (ТС 45)

Equipment for continously monitoring radio-

activity in gaseous effluents. Part 2: Speci-

fic requirements for aerosol effluent moni-

tors (ТС 45)

Equipment for continously monitoring radio-

activity in gaseous effluents. Part 3: Spe-

cific requirements for noble gas effluent

monitors (ТС 45)

Equipment for continously monitoring radio-

activity in gaseous effluents. Part 4: Spe-

cific reguirements for iodine monitors

(тс 45)

Equipment for continously monitoring radio-

activity in gaseous effljents. Part 5: Spe-

cific requirements for tritium effluent

monitors (ТС 45)

Bezpečnostní logická zařízení pro jaderné

elektrárny. Charakteristiky a metody zkoušení

Zařízení pro kontinuální indikaci radioakti-

vity v plynných výpustích. Část 1: Všeobecné

požadavky

Zařízení pro kontinuální indikaci radioaktivi-

ty v plynných výpustích. Část 2: Specifické

požadavky na monitory aerosolů

Zařízení pro kontinuální indikaci radioaktivi-

ty v plynných výpustích, část 3: Specifické

požadavky na monitory vzácných plynu

Zařízení pro kontinuální indikaci radioaktivi-

ty v plynných výpustích, část 4: Specifické

požadavky na monitory jódu

Zařízení pro kontinuální indikaci radioaktivi-

ty v plynných výpustích. Část 5: Specifické po-

žadavky na monitory tritia



.ь IEC 768 (1983) Process stream radiation monitoring Zařízení pro kontrolu radiace v provozních В ьа
equipment in light water nuclear reactors okruzích lehkovodních reaktoru za normálních
for normal operating and incident conditions provozních a havarijních podmínek

IEC 772 (1983) Electrical penetration assemblies in Elektrické průchodky hermetizačními (ochranný- в
containment structures for nuclear power mi) barierami v jaderných elektrárnách
generating stations
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S T Ä T N f Т Е C H N I C K Ě N O R M Y G O S T

Normy GOST se třídí podle odborné náplně do oddílů, které jsou označeny velký-

mi písmeny a jsou seřazeny v pořadí ruské abecedy. Pořadí ruské abecedy je dodrže-

no i v následujícím soupisu. Většina technických norem GOST z jaderných oboru se

nalézá v oddílu F„- jaderná technika, další výskyt je i v oddílech V, Ž, N, P a T.

Oddíly jsou rozděleny na třídy (jednociferné číslo za velkým písmenem) a třídy

dále na skupiny (dvojčíslí za velkým písmenem). Normy jsou seřazeny podle vzrůstají-

cího registračního pořadového čísla v rámci každé skupiny, proto je soupis technic-

kých norem GOST opatřen číselným rejstříkem.

Koncepce třídění technických norem GOST se prakticky shoduje s tříděním norem

RVHP.

Státní technické normy SSSR nesou označení GOST, dále registrační pořadové čís-

lo a po pomlčce poslední dvojčíslí roku schválení normy. Je-li dále ještě uvedena

hvězdička (+), znamená to, že technická norma byla změněna a text změny byl publi-

kován ve věstníku. Kromě toho je pro účely uživatelů v závorce pod číslem normy GOST

v soupise uvedeno, ve kterém roce vyšla norma GOST se zapracovanou změnou. Má-li te-

dy uživatel normu GOST fyzicky к dispozici, může se sám podle roku vydání vytiště-

ného na normě přesvědčit, že se jedná o vydání poslední (se zapracovanými zicšnami).

U některých norem GOST je registrační pořadové číslo rozvedeno formou oddělo-

vání tečkami (např. GOST 17038.5-79). Ve všech případech to znamená, že jde o po-

drobnější dělení technické normy к danému tématu. V případech norem GOST s regi-

stračními pořadovými čísly 1 až 24 jde o označení jednotné soustavy technických

norem к širší problematice (např. GOST 12.4.066-79). Konkrétně normy GOST z jader-

ných oborů se vyskytují v:

4 - jednotné soustavě norem na jakost výrobku

5 - jednotné soustavě norem na atestované výrobky

8 - jednotné soustavě norem na zajištění jednotnosti -měření

9 - jednotné soustavě norem na ochranu materiálu před korozí a stárnutím

12 - jednotné soustavě norem z oblasti bezpečnosti práce

20 - jednotné soustavě norem ke státnímu řízení jakosti výrobků
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V KOVY A KOVOVÉ VÍROBKY

VO OBECNÉ PŘEDPISY A NORMY V METALURGII

VO9 METODY ZKOUŠENÍ. BALENÍ. ZNAČENÍ

GOST 7512-82

GOST 20426-82

GOST 23055-78

Контроль нервзрушаиций. Соединения сварные.
Радиографический метод

Контроль неразрушвющий. Радиационные методы
дефектоскопии. Область применения

Контроль неразрушающий. Сварка металлов плав-
лением. Классификация сварных соединений по
ревультатам радиографического контроля

Ž3 STAVEBNÍ KONSTRUKCE A DÍLY

Ž39 ZKUŠEBNÍ METODY. BALENÍ. ZNAČENÍ

GOST 17625-72 Контрукции и изделия железобетонные. Методы
определения толщины защитного слоя бетона,
равмеров и расположения арматуры просвечива-
нием ионизирующими излучениями

GOST 23061-78 Грунты. Методы радиоиэотопного определения
объемного веса

GOST 24181-80 Грунты. Нейтронный ме̂ год измерения влажности

N POTRAVINÁŘSKÉ VÍROBKY A POCHUTINY

N09 METODY ZKOUŠENÍ. BALENÍ.ZNAČENÍ

GOST 18912-73 Вода питьевая. Метод определения содержа-
ния радиа-226

Nedestruktivní kontrola. Svarové spoje.

Radiografická metoda

Nedestruktivní kontrola. Radiační defekto-

skopické metody. Oblast použití

Nedestruktivní kontrola. Tavné svařování kovů.

Klasifikace svarových spojů z výsledků radio-

grafické kontroly

C,D,E

Železobetonové konstrukce a výrobky. Metody

stanovení tlouštky ochranné vrstvy betonu a

rozměrů a umístění armatury prozařováním ioni-

zujícím zářením

Zeminy. Metody radioizotopového stanovení

objemové hmotnosti

Zeminy. Neutronová metoda měření vlhkosti

Pitná voda. Metoda stanovení obsahu

radia-226



GOST 18913-73 Вода питьевая. Метод определения содержа-

ния отронция-90

GOST 18921-73 Вода питьевая. Метод определения содержа-

ния урана

Р MĚŘICÍ PŘÍSTROJE, PROSTŘEDKY AUTOMATIZAČNÍ A VÍPOČETNÍ TECHNIKY

PO OBECNÉ PŘEDPISY A NORMY V PR8MYSLU PŘESNÉHO STROJÍRENSTVÍ

POO NÄZVY A OZNAČOVANÍ

Pitná voda. Metoda stanovení obsahu

stroncia-90

Pitná voda. Metoda stanovení obsahu

uranu

GOST 23255-78 Средства индивидуальной ващкты от радиоактив- Prostředky individuální ochrany před radio-

ных веществ. Теркины и определения aktivními látkami. Názvy a definice

T VŠEOBECNÉ TECHNICKÉ A ORGANIZACNĚ-METODICKÉ NORMY

то VSEOBECNÉ TECHNICKÉ A METROLOGICKÉ NÁZVY, OZNAČENÍ A VELIČINY

ТОО VŠEOBECNÉ TECHNICKÉ NÄZVY, OZNAČENÍ A VELIČINY

GOST 24034-80

GOST 25541-82

Контроль неразрушающий радиационный. Термины

и определения

Электрография. Термины и определения

Radiační nedestruktivní kontrola. Názvy a de-

finice

Elektrografie. Názvy a definice

T5 SYSTÉM DOKUMENTACE

T51 SYSTÉM DOKUMENTACE KE STANOVENÍ UKAZATALÖ JAKOSTI, SPOLEHLIVOSTI A ŽIVOTNOSTI VÝROBKB

GOST 4.7О-81 Система показателей качества продукции. Рецеп- Systém ukazatelů jakosti výrobku. Dezaktivační В

туры дезактивирующие. Номенклатура показателей receptury. Názvosloví ukazatelů

GOST 4.86-83 Система показателей качества продукции. Покры- Systém ukazatelů jakosti výrobků. Polymerní

тия полимерные защитные дезактивируемые. Номен- ochranné dekontaminovatelné vrstvy (паЧегу).

клатура показателей Názvosloví ukazatelů

GOST 20.57.401-77 Комплексная система контроля качества. Источни- Komplexní systém řízení jakosti. Radioaktivní

ки излучения радиоактивные. Номенклатура пока- zářiče. Názvosloví ukazatelů podle použití

ааталей назначения



CD T58 SYSTÉM NOREM Z OBLASTI OCHRANY PŘÍRODY A ZLEPŠOVÁNÍ VYUŽÍVANÍ PŘÍRODNÍCH ZDROjB, BEZPEČNOSTI PRAČE A VĚDECKÉHO

ŘÍZENÍ PRÄCE

GOST 12.3.О22-8О

GOST 12.4.066-79

GOST 12.4.078-79

GOST 12.4.079-79

GOST 12.4.120-83

Система стандартов безопасности труде. Де-

фектоскопия радиоиэотолная« Требования бе-

зопасности

Система стандартов безопасности труда. Сред-

ства защиты рук от радиоактивных веществ.

Общие требования и правила применения

Система стандартов безопасности труда. Ткани

для спецодежды. Метод определения дезактиви-

руемо сти

Система стандартов безопасности труда. Щиток-

-экран индивидуальный для защиты глаз от бе-

та-излучения радиоактивных веществ. Техничес-

кие условия

Система стандартов безопасности труда. Сред-

ства коллективной эащиты от ионизирующих иг-

лучений. Общие технические требования

Systém norem z oblasti bezpečnosti práce.

Radioizotopová defektoskopie. Požadavky na

bezpečnost

Systém norem z oblasti bezpečnosti práce. Pro-

středky k ochraně rukou před radioaktivními

látkami. Obecné požadavky a zásady používání

Systém norem z oblasti bezpečnosti práce. Tka-

niny pro pracovní oděvy. Metoda stanovení schop-

nosti dekontaminace

Systém norem z oblasti bezpečnosti práce. In-

dividuální ochranný štít k ochraně očí před

zářením beta z radioaktivních látek. Technické

podmínky

Systém norem z oblasti bezpečnosti práce. Pro-

středky kolektivní ochrany před ionizujícím zá-

řením. Obecné technické požadavky

T8 STATNÍ SYSTÉM ZAJIŠTĚNÍ JEDNOTNOSTI MĚŘENÍ

T80 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ, OBECNÉ POŽADAVKY A PŘEDPISY Z METROLOGIE A MĚŘICÍ TECHNIKY

GOST 8.483-83 Государственная система обеспечения единства

измерений. Источники нейтронные на ядерно-

фиэических установках образцовые. Общие поло-

жения и методика аттестации

Státní systém zajištění jednotnosti měření. Eta-

lonové neutronové zdroje v jaderně-fyzikálních

zařízeních. Obecná ustanovení a metodika atesta-

ce



T84 STATNÍ ETALONY JEDNOTEK FYZIKÁLNÍCH VELIČIN A VŠESVAZOVÁ SCHEMATA NÄVAZNOSTI

GOST 8.031-82

GOST 8.033-74

Государственная система обеспечения единства
измерений. Государственный первичный эталон
и государственная поверочная схема для средств
измерений потока и плотности потока нейтронов

Государственная система обеспечения единства
измерений. Государственный первичный эталон
и общесоюзная поверочная схема для средств
измерений активности нуклидов

Státní systém zajištění jednotnosti měření.

Státní primární etalon a štítní schéma návaz-

nosti pro měřidla toku a hustoty toku neutronu

Státní systém zajištění jednotnosti měření.

Státní primární etalon a všesvazové schéma ná-

vaznosti pro měřidla aktivity nuklidů

GOST 8.034-82 Государственная система обеспечения
единства измерений. Государственный
первичный эталон и государственная по-
верочная схема для средств измерений
эксповиционной дозы, мощности экспо-
зиционной дозы и потока энергии

Státní systém zajištění jednotnosti měření.

Státní primární etalon a státní schéma

návaznosti pro měřidla expozice, expozičního

příkonu a toku energie záření X a gama

GOST 8.035-82

GOST 8.036-74

Государственная система обеспечения един-
ства измерений. Государственный первич-
ный эталон и общесоюзная поверочная схема
для средств измерений поглощенной дозы и
мощности поглощенной дозы бета- и нейтрон-
ного излучений
Государственная система обеспечения един-
ства измерений. Государственный первичный
эталон и общесоюзная поверочная схема для
средств измерений массы радия

Státní systém zajištění jednotnosti měření.

Státní primární etalon a všesvazové schéma ná-

vaznosti pro měřidla absorbované dávky a dáv-

kového příkonu záření beta a neutronového zá-

ření

Státní systém zajištění jednotnosti měření.

Státní primární etalon a všesvazové schéma ná-

vaznosti pro měřidla hmotnosti radia

(O



ел

о
GOST 8.039-79

G0ST 8.070-73

G0ST 8.071-73

GOST 8.090-79

GOST 8.105-80

GOST 8.201-76

Государственная система обеспечения един-

ства измерений» Государственный специальный

эталон и общесоюзная поверочнея схема для

средств измерений активности нуклидов в бе-

та-активных газах

Государственная система обеспечения един-

ства измерений. Государственный первичный

эталон единицы мощности поглощенной дозы

фотонного ионизирующего излучения

Государственная система обеспечения един-

ства измерений. Общесоюзная поверочная схе-

ма для средств измерений мощности поглощен-

ной дозы фотонного ионизирующего излучения

Государственная система обеспечения един-

ства измерений. Государственный специальный

эталон и общесоюзная поверочная схема для

средств измерений объемной активности ра-

диоактивных аэрозолей

Государственная система обеспечения един-

ства измерений. Государственный специальный

эталон и государственная поверочная схема

для средств иэмерений плотности потока и

флюенса нейтронов на ядерно-физических

установках

Государственная система обеспечения един-

ства измерений. Государственный специальный

эталон и общесоюзная поверочная схема для

средств иэмерений потока энергии тормозного

излучения с максимальной энергией фотонов от

0,8 до 8,.О пДж (от 5 до 50 МэВ,?

Státní systém zajištění jednotnosti měření.

Státní speciální etalon a všesvazové schéma

návaznosti pro měřidla aktivity nuklidů v ply-

nech s aktivitou záření beta

Státní systém zajištění jednotnosti měření.

Státní primární etalon pro jednotku dávkového

příkonu fotonového záření

Státní systém zajištění jednotnosti měření.

Všesvazové schéma návaznosti pro měřidla dáv-

kového příkonu fotonového záření

Státní systém zajištění jednotnosti měření.

Státní speciální etalon a všesvazové schéma

návaznosti pro měřidla objemové aktivity ra-

dioaktivních aerosolů

Státní systém zajištění jednotnosti měření.

Státní speciální etalon a státní schéma ná-

vaznosti pro měřidla hustoty toku a fluence

neutronů v jaderně-fyzikálních zařízeních

Státní systém zajištění jednotnosti měření.

Státní speciální etalon a všesvazové schéma

návaznosti pro měřidla toku energie brzdného

záření s maximální energií fotonů od 0,8 do

8,0 pJ (od 5 do 50 MevJ)



I
GOST 8.202-76

GOST 8.347-79

Государственная система обеспечения един-

ства измерений. Государственный первичный эта-

лон и общесоюзная поверочная схема для средств

измерений потока электронов и потока энергии

электронов с энергией от 0,8 до 8,0 пДж (от

5 до 50 МэВ)

Государственная система обеспечения един-

ства измерений. Государственный первичный эта-

лон и общесоюзная поверочная схема для средств

измерений мощности поглощенной и эквивалентной

дозы нейтронного излучения

Т88 METODY A PROSTŘEDKY К OVĚŘOVÁNI MĚŘIDEL

GOST 18622-79 Взаимодействие ионизирующего излучения с ве-

ществом. Химический состав тканеэквивалентного

вещества

GOST 22447-77+ Газы бета-активные образцовые. Общие техничес-

(změna Xll/82^ кие требования и методы испытаний

Т88.3 PŘÍSTROJE PRO ELEKTRICKÁ A MAGNETICKÁ MĚŘENI

GOST 8.013-72 Государственная система обеспечения единства

измерений. Дозиметры индивидуальные конденза-

торные. Методы и средства поверки

Т88.6 PŘÍSTROJE KE STANOVENÍ STAVU, SLOŽENÍ A VLASTNOSTÍ LÁTEK

Státní systém zajištění jednotnosti měření.

Státní primární etalon a všesvazové schéma

návaznosti pro měřidla toku elektronů a toku

energie elektronů s energií od 0,8 do 8,0 pJ

(od 5 do 50 Mev)

Státní systém zajištění jednotnosti měření.

Státní primární etalon a všesvazové schéma ná-

vaznosti pro niěřidla dávkového příkonu a pří-

konu dávkového ekvivalentu neutronového záření

Interakce ionizujícího záření s hmotou. Che-

mické složení materiálu ekvivalentnímu tkáni

(fantomu}

Sekundární etalonové plynné zářiče beta. Obec-

né technické požadavky a metody zkoušení

Státní systém zajištění jednotnosti měření.

Individuální dozimetry kondenzátorového typu.

Metody a prostředky k ověřování

01

GOST 8.319-78 .Государственная система обеспечения единст-

ва измерений. Меры поверхностной плотности

для радиоиэотопных толщиномеров. Методы и

средства поверки

Státní systém zajištění jednotnosti měření.

Měřidla povrchové hmotnosti u radioizotopo-

vých tlouštkoměrů. Metody a prostředky k ově-

řování



(Л GOST 8.368-79

GOST 8.442-81

Государственная система обеспечения единст-
ва намерений. Плотномеры радиоизотопные
жидких сред и пульп. Методы и средства
поверки

Государственная система обеспечения единст-
ва измерений. Влагомеры нейтронные. Методы
и средства поверки

Т88.7 RADIOTECHNICKÉ A AKUSTICKÉ PŘÍSTROJE

GOST 8.040-72

GOST 8.041-72

GOST 8.112-74
Сzměna IV/82)

Государственная система обеспечения единст-
ва намерений. Радиометры загрязненности по-
верхностей бета-активными веществами. Мето-
ды я средства поверки

Государственная система обеспечения единст-
ва измерений. Радиометры загрязненности по-
верхностей альфа-активными веществами. Мето-
ды и средства поверки

Государственная система обеспечения единст-
ва измерений. Толщиномеры радиоизотопные для
листовых и ленточных материалов. Методы и
средства поверки

Т88.8 PŘÍSTROJE PRO MĚŘENÍ IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ

GOST 8.087-81 Государственная система обеспечения единст-
ва измерений. Установки поверочные дозимет-
рические фотонного и электронного излучения,
Методы и средства поверки

Státní systém zajištění jednotnosti měření.

Radioizotopové hustoměry pro kapalná prostře-

dí a papírovinu. Metody a prostředky k ově-

řování

Státní systém zajištění jednotnosti měření.

Neutronové vlhkoměry. Metody a prostředky

k ověřování

Státní systém zajištění jednotnosti měření.

Přístroje pro měření kontaminace povrchů

radioaktivními zářiči beta. Metody a prostřed-

ky k ověřování

Státní systém zajištění jednotnosti měíení.

Přístroje pro měření kontaminace povrchů ra-

dioaktivními zářiči alfa. Metody a prostředky

k ověřování

Státní systém zajištění jednotnosti měření.

Radioizotopové tlouštkoměry pro materiály ve

formě desek, tabulí a pásků. Metody a pro-

středky k ověřování

Státní systém zajištění jednotnosti měření. Do-

zimetrická ověřovací zařízení fotonového a

elektronového záření. Metody a prostředky k ově-

řování



GOST 8.308-78

GOST 8.313-78

GOST 8.318-78

GOST 8.355-79

Государственная система обеспечения единст-

ва измерений. Функциональные углы, блоки и

устройства аппаратуры для намерения иониви-

рующих ивлучений. Счетчики импульсов. Методы

и средства поверки

Государственная система обеспечения единст-

ва намерений. Прибори доаиметрические для из-

мерения экспозиционной дозы и мощности экспо-

зиционной дозы гамма-излучений с энергией фо-

тонов от 10 до 500 фДж (от 0,06 до 3,0 МэВЛ

Методы и средства поверки

Государственная система обеспечения единст-

ва измерений. Источники гамма-излучения образ-

цовые 1 и 2-го разрядов. Методы и средства по-

верки по мощности экспозиционной дозы

Государственная система обеспечения единст-

ва намерений. Радиометры нейтронов. Методы и

средства поверки

Státní systém zajištění jednotnosti měření.

Funkční dílce, jednotky a zařízení přístroje

pro měření ionizujícího záření. Počítače impul-

su. Metody a prostředky k ověřování

Státní systém zajištění jednotnosti měření.

Dozimetrické přístroje pro měření expozice a

expozičního příkonu záření gama o energii fo-

tonů od 10 do 500 fJ (od 0,06 do 3,0 Mev) .

Metody a prostředky k ověřování

Státní systém zajištění jednotností měření.

Sekundární etalonové zářiče záření gama 1. a

2. řádu. Metody a prostředky k ověřování expo-

zičního příkonu

Státní systém zajištění jednotnosti měření.

Přístroje k detekci neutronů. Metody a prostřed-

ky k ověřování

ТЭ JEDNOTNÝ SYSTÉM OCHRANY MATERIÁI.9 A VÝROBK8 PŘED KOROZÍ A STÁRNUTÍM

T97 PROSTŘEDKY A METODY OCHRANY PŘED P0SOBENÍM BIOLOGICKÍCH FAKT0R8

GOST 9.701-79 Единая система защиты от коррозии и старения.

Резины. Метод испытаний на стойкость к радиа-

ционному старении

Jednotný systém ochrany před korozí a stárnu-

tím. Pryže. Metody zkoušení odolnosti radiač-

ního stárnutí

Т9Э METODY ZKOUŠENÍ

GOST 9.704-80 Единая система защиты от коррозии и старения.

Резины. Метод определения работоспособности

уплотнительных деталей неподвижных соединений

при радиационно-термическом старении

Jednotný systém ochrany před korozí a stárnutím.

Pryže. Metody stanovení provozní způsobilosti

těsnících dílů nepohyblivých spojaní při radiač-

ně-tepelném stárnutí



F JADERNÁ TECHNIKA

FO OBECNÉ PŘEDPISY A NORMY Z JADERNÉ TECHNIKY

POO NÄZVY, OZNAČOVÁNÍ a MĚŘICÍ JEDNOTKY

GOST 141О5-76+ Детекторы ионизирующих излучений. Термины
("změna XI/82) и определения

GOST 14336-76 Прибори рвдиоиэотопные. Теркины и определения
(změna XI1/8l)

GOST 14337-78 Средства намерений ионизирующих излучений.
Теркины и определения

C O S T 14642-69 Функциональные углы, блоки и устройства
(změna xi/82) аппаратуры для измерения ионизирующих излу-

чений. Теркины и определения

GOST 15484-81

GOST 16328-7O

Излучения ионизирующие и их измерения.
Термины и определения

Генераторы термоэлектрические радиоизотопные.
Термины и опр°~еления

GOST 16758-71 Аппараты гамма-терапевтические. Термины и
(změna X1/76J определения

GOST 16759-71+ Гамма-дефектоскопы. Термины и определения
(změna XII/81)

GOST 16950-81 Изделия радиационно-защитной техники. Термины
и определения

Detektory ionizujícího záření- Názvy a defi- В,С

nice

Radioizotopové přístroje. Názvy a definice С

Měřidla ionizujícího záření. Názvy a definice

Funkční dílce, jednotky a zařízení do pří-

strojů pro měřeni ionizujícího záření. Názvy

a definice

Ionizující záření a jeho měření. Názvy a de- А,В

finice

Radioizotopové termoelektrické generátory.

Názvy a definice

Gama-terapeutické přístroje. Názvy a defi- С

nice

Defektoskopy gama. Názvy a definice A-x,C

Výrobky radiačně ochranné techniky. Názvy а А,В

definice



GOST 17064-71

(změna XII/8l)

GOST 17137-71

Основные функциональные узлы, принадлежности
и вспомогательные устройства гамма-аппаратов.
Термины и определения

Системы радиационного контроля, управления и
защиты ядерных реакторов. Термины и опреде-
ления

Základní funkční dílce, příslušenství a po- A-x,C

mocná zařízení přístrojů se zdroji záření

gama. Názvy a definice

Systémy radiační kontroly, řízení a ochrany B,C

jaderných reaktorů. Názvy a definice 5

GOST 17606-81

GOST 17924-81

GOST 18177-81

GOST 18298-79

Переработка и захоронение радиоактивных от-
ходов. Термины и определения

Контроль герметичности оболочек тепловыделяю-
щих элементов ядерных реакторов. Термины и
определения

Детекторы ионизирующих излучений полупроводни-
ковые. Термины и определения

Стойкость аппаратуры, комплектующих элементов
и материалов радиационная. Термины и определения

Zpracování a ukládání radioaktivních odpadů. В

Názvy a definice с

Kontrola hermetičnosti pouzder palivových А,В

článků jaderných reaktoru. Názvy a definice с

Polovodičové detektory ionizujícího záření. А,В

Názvy a definice

Radiační odolnost přístrojů, kompletovacích

prvků a materiálů. Názvy a definice

GOST 19189-73

GOST 19 353-74

GOST 19465-74

Детекторы ионизирующих излучений газовые иони-
зационные. Термины и определения

Генераторы нейтронов. Термины и определения

Покрытия полимерные защитные для улучшения
радиационной обстановки. Термины и определения

Ionizační detektory ionizujícího záření В,С

s plynovou náplní. Názvy a definice

Generátory neutronů. Názvy a definice B/C,E

Polymerní ochranné vrstvy (nátěry) %е С,Е

zlepšení ochrany před zářením. Názvy a de-

finice

GOST 19541-80 Транспортирование отработавшего ядерного топлива. přeprava vyhořelého jaderného paliva. Názvy A
Термины и определения a definice с



O) GOST 19647-74 Методы и средстве рентгенорадиометрического

("změna VIII/80) аналиаа. Теркины и определения

GOST 19648-744" Толщиномеры радиоиеотопные для листовок и

("změna VIII/80) ленточных материалов. Термины и определения

Metody a prostředky v rentgenové radiometric- С, Е

ké analýze. Názvy a definice

Radioizotopové tlouštkoměry pro materiály С

ve formě desek, tabulí a pásků. Názvy a de-

finice

GOST 20286-74

GOST 20441-75

GOST 20716-75

(změna IX/8l)

GOST 2О941-75"1

(změna I/8l)

GOST 21785-764

(změna XI/82)

GOST 21933-76

GOST 22212-76

GOST 22491-77

(změna VI/79)

Радиоактивное аагрленение и деэективация.

Теркины и определения

Приборы дозиметрические. Основные параметры.

Термины и определения

Установки радивционно-технологические. Термины
и определения

Анализаторы многоканальные временные. Основ-

ные параметры. Термины и определения

Оборудование технологическое радиационно-ее-
щитное. Термины и определения

Системы внутриреакторного контроля. Термины и

определения

Источники питания электроэнергией радиоиаотоп-

ные. Термины и определения

Ускорители заряженных частиц. Основные виды и

функциональные элементы. Термины и определения

Radioaktivní zamoření a dekontaminace. Názvy С

a definice

Dozimetrické přístroje. Základní parametry. B,C,E

Názvy a definice • 5

Radiačně technologická zařízení. Názvy a

definice

Vícekanálové časové analyzátory.. Základní C,E

parametry. Názvy a definice

Technologické radiačně-ochranné vybavení. С

Názvy a definice

Systémy vnitroreaktorové kontroly.Názvy a C,E

definice' 9

Radioizotopové zdroje napájení elektrickou B,C

energií. Názvy a definice

Urychlovače nabitých částic. Základní druhy В

a funkční prvky. Názvy a definice



GOST 22574-77 Материалы ядерные делимые. Термины и опре-
деления

GOST 22705-77

GOST 23077-78

GOST 23082-78

("změna X/8l)

GOST 25437-82

GOST 25504-82

GOST 25619-83

Техника радиационная. Прианаки классифика-
ции, термины и определения

Детекторы ионизирующих излучений сцинтилля-

ционные. Термины, определения и буквенные

обозначения

Реакторы ядернне. Термины и определения

Источники тепла радионуклидные. Термины и

определения

Источники иониэирупцего излучения радионук-

лидные закрытые. Термины и определения

Устройства для дезактивации технические.
Термины и определения

F01 KLASIFIKACE, NÁZVOSLOVÍ, OBECNÉ NORMY A POŽADAVKY

GOST 12631-67

GOST 17925-72

(změna X/78)

Коэффициент качества ионизирующих излучений

Знак радиационной опасности

Jaderné štěpitelné materiály. Názvy a de-

finice

Radiační technika. Klasifikační kritéria,

názvy a definice

Scintilační detektory ionizujícího záření.

Názvy, definice a označování písmeny

Jaderné reaktory. Názvy a definice

Radionuklidové zdroje tepla. Názvy a de- A

finice

uzavřené radionuklidové zářiče. Názvy a A

definice

Technická zařízení pro dekontaminaci. Názvy A

a definice

Jakostní faktor ionizujícího záření

Znak radiačního nebezpečí

A,C

t



Fl ZDROJE IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ

F1O KLASIFIKACE, NÁZVOSLOVÍ, OBECNÉ NORMY

GOST 19745-74 Источники излучения радиоизотопные закрытые.

Климатические и механические воздействия.

Нормы степеней жесткости

Fll ZÁŘIČE DO RADIOIZOTOPOVÝCH PŘÍSTROJ0

GOST 18324-73+ Блоки источников ионизирующих излучений для

(změna Vil/81) релейных радиоизотопных приборов. Общие тех-

нические условия

F12 ZÁŘIČE DO PŘÍSTROJS A ZAŘÍZENÍ Z OBLASTI RADIAČNÍ TECHNIKY

GOST 16002-76 Источники излучения с изотопом цесий-137 для

(změna VIII/78) гамма-дефектоскопов. Типы, основные параметры

и размеры

GOST 16OO3-76+ Источники ивлучения с изотопом иридий-192 для

(změna VIII/78) гамма-дефектоскопов. Типы, основные параметры

и размеры

GOST 16004-70 Источники излучения для гамма-дефектоскопии.

Технические требования и методы испытаний

GOST 24101-80 Источники излучения закрытые с радионуклидом

кобальт-60. Типы, основные параметры и размеры

F14 RADIOAKTIVNÍ PREPARÄTY A VÝROBKY

Uzavřené radionuklidové zářiče. Klimatické

a mechanické vlivy. Předepsané hodnoty

stupňů odolnosti

Jednotky zářičů pro reléové radioizotopové

přístroje. Obecné technické podmínky

A,B,C

3

Zářiče s izotopem cesium-137 pro defektosko-

py gama. Typy, základní parametry a rozměry

Zářiče s izotopem iridium-192 pro defektosko- D,E

py gama. Typy, základní parametry a rozměry

Zářiče pro defektoskopii zářením gama. Tech

nické požadavky a metody zkoušení

Uzavřené radionuklidové zářiSe s radicnukli-

dem kobalt-60. Typy, základní parametry a

rozměry

г- С

GOST 25057-81 Крилтон-85 газообразный. Технические условия Plynný krypton-85. Technické podmínky



GOST 25058-81 Препараты радиоактивные. Маркировка и паспорт Radioaktivní preparáty. Značení a průvodní h,B

list

GOST 25059-81 Тритий газообразный. Технические условия

GOST 25060-81 Барий / С/ углекислый. Технические требования

Plynné tritium. Technické podmínky A

C14cl Uhličitan barnatý. Technické požadavky A

F15 ZNAČENÉ SLOUČENINY

GOST 23644-79 AeoT газообразный, обогащенный стабильным изо-

топом азот-15. Технические условия

F17 GENERÁTORY NEUTRONS

Plynný dusík obohacený stabilním izotopem

dusíku-15. Technické podmínky

GOST 21171-80 Генераторы нейтронов. Типы и основные параметры Generátory neutronů. Typy a základní para-

metry

GOST 22626-77 Генераторы нейтронов. Общие технические

требования

F19 METODY ZKOUŠENÍ. BALENÍ. ZNAČENÍ

Generátory neutronů. Obecné technické po-

žadavky

GOST 22751-77

GOST 23648-79

GOST 23649-79

Генераторы нейтронов. Методы измерения по-

тока быстрых нейтронов

Источники излучения радиоивотопные закрытые.

Правила приемки

Источники излучения радиоизотопные закрытые.

Маркировка, упаковка, транспортирование и

хранение

Generátory neutronů. Metody měření toku

rychlých neutronů

Uzavřené radionuklidové zářiče. Předpisy pro A

přejímání 3

Uzavřené radionuklidové zářiče. Značení, A

balení, přeprava a skladování 3

Ol
(O



g F2 PŘÍSTROJE PRO MĚŘENÍ IONIZUJÍCÍHO ZAŘENÍ A RADIOIZOTOPOVÉ PŘÍSTROJE

F2O KLASIFIKACE, NAZVOSLOVÍ, OBECNÉ NORMY

GOST 4.59-79+ Система покавателей качества продукции. Systém ukazatelů jakosti výrobků. Měřidla A-x,B

(změna IX/82) Средства намерений ионивирушвдх и8лучений. ionizujícího záření. Názvosloví ukazatelů

Номенклатура покавателей

GOST 18171-72 Детекторы ионизирующих излучений полупровод- Polovodičové detektory ionizujícího záření. В,С

никовые. Признаки классификации Klasifikační kritéria

GOST 21172-75 Анализаторы рентгенорадиоыетрические. Привив- Rentgenové radiometrické analyzátory. Klasi-

ки классификации fikační kritéria

F21 DOZIMETRICKÉ PŘÍSTROJE

GOST 15546-79 Приборы дозиметрические. Типы и основные Dozimetrické přístroje. Typy a základní А,в

параметры parametry

GOST 1722б-71+ Иаиерители мощности экспозиционной доен рент- Měřiče expozičního příkonu rentgenového zá- A-x,C

(změna V/8l) геновского и гамма-излучений с анергией кван- ření a záření gama s energií kvant od 8 do

TOB от 8 до 480 фДж. Технические требования 480 fJ. Technické požadavky

F22 PŘÍSTROJE PRO DETEKCI A MĚŘENÍ IONIZUJÍCÍHO ZAŘENÍ (RADIOMETRICKÉ PŘÍSTROJE.)

GOST 15547-78 Приборы радиометрические. Типы и основные Přístroje pro detekci a měření ionizujícího В

параметры záření. Typy a základní parametry

GOST 172О9-76+ Радиометры жидкостей. Общие технические тре- Přístroje pro měření aktivity kapalin. Obec- с

(změna III/82) бования. Методы испытаний né technické požadavky. Metody zkoušení

GOST 17225-71 Радиометры ввгрявненности поверхностей Přístroje pro měření a detekci povrchové A-x

(změna IV/8ť) альфа- и бета-активными веществами* Техничес- kontaminace zářiči alfa ;• beta. Technické

кие требования požadavky



GOST 21496-76 Радиометры гааов. Общие технические требо-

вания . Методы испытаний

GOST 22251-76 Радиометры аэроаолей. Общие технические

требования и методы испытаний

GOST 23923-79 Радиометры удельной активности нуклидов.

Общие технические требования и методы испытаний

Přístroje pro měření aktivity plynů. Obecné С

technické požadavky. Metody zkoušení

Přístroje pro měření aktivity radionuklidů

v aerosolech. Obecné technické požadavky a

metody zkoušení

Přístroje pro měření měrné aktivity radio- A

nuklidů. Obecné technické požadavky a metody

zkoušení

F23 SPEKTROMETRY IONIZUJÍCÍHO ZAŘENÍ

GOST 16942-76+ Спектрометры мессбауэровские. Технические

Czměna 11/79) требования и методы испытаний

GOST 24657-81+ Спектрометры энергий ионизирующих излучений,

(změna I/82) Типы и основные параметры

F24 RELÉOVÉ RADIOIZOTOPOVÉ PŘÍSTROJE

GOST 17134-80 Приборы радиоизотопные релейные. Общие тех-

нические условия

F25 RADIOIZOTOPOVÉ PŘÍSTROJE S PLYNULÝM VÝSTUPEM (MONITORY)

GOST 18061-80 Толщиномеры радиоиэотопные для листовых и

ленточных материалов. Общие технические

требования

GOST 19611-74 Влагомеры нейтронные. Типы и основные пара-

метры.

Mössbauerovy spektrometry. Technické požádav- С

ky a metody zkoušení

Spektrometry energií ionizujícího záření. A-x,B

Typy a základní parametry

Reléové radioizotopové přístroje. Obecné

technické podmínky

Radioizotopové tlouštkoměry pro materiály

ve formě desek, tabulí a pásků. Obecné

technické požadavky

Neutronové vlhkoměry. Typy a základní pa-

rametry

A,B,C

0>



01 GOST 19718-74

(směna X/80)

GOST 20180-74

GOST 21196-75

(změna XIl/8l)

GOST 21497-76*

GOST 22319-77+

(změna VI/82)

GOST 22522-77

GOST 22555-77

GOST 22556-77

GOST 22987-78

GOST 24483-80

Уровнемеры радиоизотопные. Типы и основные

параметры

Плотномеры радиоизотопные жидких сред и

пульп. Общие технические требования

Влагомеры нейтронные. Общие технические

требования

Уровнемеры радиоизотопные. Общие техничес-

кие требования

Плотномеры рвдиоиаотопные бетонов и грунтов

переносные. Общие технические требования

Иавещатели пожарные автоматические радиоиэо-

топные. Общие технические требования

Толщиномеры радиоизотопные металлических и

неметаллических покрытий. Общие технические

требования

Толщиномеры радиоизотопные металлических и

неметаллических покрытий. Типы и основные

параметры

Устройства сканирующие для радиоизотопных

толщиномеров. Типы, основные параметры и

размеры

Извещатели радиоиаотопные пожарные автомати-

ческие обыкновенного исполнения, Технические

требования и методы испытаний

Radioizotopové hladinoměry. Typy a základní

parametry

•

Radioizotopové hustoměry pro kapalná pro-

středí a papíroviny. Obecné technické poža-

davky

Neutronové vlhkoměry. Obecné technické po-

žadavky

Radioizotopové hladinoměry. Obecné technické

požadavky

Přenosné radioizotopové hustoměry pro beto-

ny a zeminy. Obecné technické požadavky

Automatické radioizotopové požární hlásiče.

Obecné technické požadavky

Radioizotopové tlouštkoměry pro kovové a ne-

kovové vrstvy (nánosy). Obecné technické po-

žadavky

Radioizotopové tlouštkoměry pro kovové a ne-

kovové vrstvy (nánosy). Typy a základní

parametry

Snímací zařízení pro radioizotopové tloušt-

koměry. Typy» základní parametry a rozměry

Automatické radioizotopové požární hlásiSe

běžného provedení. Technické požadavky a

metody zkoušení



P26 FUNKČNÍ ČÁSTI A PŘÍSTROJOVÉ JEDNOTKY PRO MĚŘENI IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ A PRO RADIOIZOTOPOVÉ PŘÍSTROJE

GOST 12863-67

GOST 13540-74

("změna XII/80)

GOST 14847-69

("změna IV/8l)

Аппаратура радиоэлектронная. Основные размеры

блоков

Блоки питания стабилизированные ниаковольтные

типа 5Ö1 для электронной аппаратуры ядерной

физики

Аппаратура радиоэлектронная для ядерного при-

боростроения. Блоки, стойки, каркасы, кожухи.

Установочные и присоединительные размеры

GOST 15822-70* Чашечки для радиоактивных проб. Основные

(změny IV/61 a 1/82) размеры

Radioelektronická aparatura. Základní roz-

měry jednotek

Nízkovoltové stabilizované napájecí zdroje

typu 591 pro elektronickou aparaturu v ja-

derné fyzice

Radioelektronická aparatura pro přístroje

z jaderné techniky. Jednotky, stojany,

kostry, pláště. Stavební a připojovací roz-

měry

Misky pro radioaktivní vzorky. Základní roz-

měry

B,C

GOST 19154-73

(změna XII/82)
Сигналы электрические входные и выходные при-

боров для измерения ионизирующих излучений,

их функциональных блоков и узлов. Общие техни-

ческие требования

F27 DETEKČNÍ JEDNOTKY A DETEKTORY IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ

Vstupní a výstupní elektrické signály pří-

strojů pro měření ionizujícího záření,

jejich funkčních £ástí a jednotek. Obecné

technické požadavky

GOST 5.1787-73

GOST 12736-67

Детекторы ионизирующих иэлучений сцинтилляцион-

ные спектрометрические для геофизической аппа-

ратуры. Требования к качеству аттестованной

продукции

Детекторы сцинтилляционнне пластмассовые
унифициро ванные

Scintilační spektrometrické detektory ioni-

zujícího záření pro geofyzikální přístroje.

Požadavky na kvalitu atestovaných výrobků

Unifikované scintilační detektory z umělých

hmot



5 GOST 14639-74

(změna 1/77)

GOST 14640-74

(změna 1/77,)

Детекторы ионизирующих излучений сцинтилля-

ционные на основе монокристаллов антрацене.

Технические условия

Детекторы ионизирующих излучений сцинтилля-

ционные на основе монокристаллов стильбена.

Технические условия

GOST 14641-80 Детекторы ионизирующих ивлучений сцинтилля-

(změny IX/81 a IV/82^ ционные на основе монокристаллов йодистого

натрия, активированных таллием. Технические

условия

GOST 16314-78

(změna II/80)

GOST 16839-71

(změna III/80}

GOST 17135-71+

(změna IV/8l)

Детекторы ионизирующих ивлучений. Счетчики

газоразрядные. Общие технические условия

Блоки детектирования ионизирующих иалучений

сцинтилляционные. Типы и основные размеры

Детекторы полупроводниковые для измерения

ионизирующих иалучений. Технические требова

ния

Scintilační detektory ionizujícího záření na В

bázi monokrystalů antracénu. Technické

podmínky

Scintilační detektory ionizujícího záření В

na bázi monokrystalů stilbenu. Technické

podmínky

Scintilační detektory ionizujícího záření А,В

na bázi jodidu sodného aktivovaného thalliem.

Technické podmínky

Detektory ionizujícího záření. Počítače A-x

s plynovým výbojem. Obecné technické pod-

mínky

Scintilační detekční jednotky ionizujícího A-x,В

záření. Typy a základní rozměry

Polovodičové detektory pro měření ionizují- В

čího záření. Technické požadavky

GOST 17414-72

GOST 17415-72

GOST 17416-72

(změna VI/76)

Детекторы ионизирующих излучений.

ронные. Основные параметры

Счетчики ко- Detektory ionizujícího záření. Koronové po-

čítače. Základní parametry

Детекторы ионизирующих излучений. Счетчики

Гейгера-Мюллера токовые. Основные параметры

Detektory ionizujícího záření. Geiger-Mülle-

rovy proudové počítače. Základní parametry

Детекторы ионизирующих излучений. Счетчики Detektory ionizujícího záření. Geiger-Mülle-

Гейгера-Мюллера импульсные. Основные параметры rovy impulzní počítače, základní parametry

A-x



GOST Í7615-72

GOST 17619-72+

(změna V/81,)

GOST 18166-72*

(změna III/80)

GOST 18398-81

GOST 18668-73

GOST 20268-74

GOST 2O766-75+

Детекторы ионивирующих ивлучений полупровод-

никовые. Основные параметры

Детекторы ионизирующих излучений полупровод-

никовые. Методы измерения параметров

Блоки детектирования ионизирующих излучений

ионизационные. Типы и основные размеры

Детекторы ионивирующих излучений германиевые

спектрометрические. Общие технические условия

Детекторы ионизирующих излучений. Камеры иони-

зационные для радиоиэотопных приборов. Типы

и основные параметры

Детектор гамма-излучения образцовый глюкозный

типа ДОГ-25/200

Детекторы ионизирующих излучений германиевые

Polovodičové detektory Ionizujícího záření. В

Základní parametry

Polovodičové detektory ionizujícího záření.

Metody měření parametrů

В

Ionizační detekční jednotky ionizujícího zá- A

ření. Typy a základní rozměry

Germaniové spektrometrické detektory ionizu-

jícího záření. Obecné technické podmínky

Detektory ionizujícího záření. Ionizační ко- В

mory pro radioizotopové přístroje. Typy a

základní parametry

Etalonový" glukózový detektor záření gama

typu DOG-25/2OO
В

(změny ГХ/77 a 1/82) для спектрометрии. Типы и основные параметры

Germaniové detektory ionizujícího záření A,В

pro spektrometrii. Typy a základní parametry

GOST 21634-76

(změna XI/82)

GOST 24128-80

GOST 24281-80

Детекторы ионизирующих излучений. Счетчики га- Detektory ionizujícího záření. Počítače

аоразрядные. Основные размеры s plynovým výbojem. Základní rozměry

Камеры ионизационные газовые нейтронного излуче- plynové ionizační komory na neutronové zá-

ния. Основные параметры r e n í . Základní parametry

Блоки детектирования ионизирующих излучений.

Общие технические требования
Detekční jednotky ionizujícího záření.

Obecné technické požadavky

A,B

А,В



F28 SPECIÄLNf ZAŘÍZENÍ PŘÍSTR0j8 PRO MĚŘENÍ IONIZUJÍCÍHO ZAŘENÍ

GOST 13021-71 Анализаторы касситерита гамма-реаонансные.

(změna VIII/80) Технические требования

GOST 16957-80 Анализаторы многоканальные амплитудные. Ос-

новные параметры и общие технические тре-

бования

Gama-rezonanční analyzátory cínovce

teru). Technické požadavky .

Vícekanálové amplitudové analyzátory. Zá-

kladní parametry a obecné technické poža-

davky

A-x

GOST 17363-71 Анализаторы многоканальные временные. Мето-

(změna VIII/80) ды намерения параметров

GOST 18229-81 Првдусилители спектрометрические эарядочувст-

вительные для полупроводниковых детекторов

: эниэирушцих излучений. Типы, основные пара-

метры и методы измерений

Источники питания спектрометрических полупро-

водниковых детекторов иониэирующих излучений.

Типы и основные параметры

GOST 19828-74 Анализаторы многоканальные временные. Основ-

(změna VIII/80) ные параметры

GOST 18230-72

GOST 22462-77

GOST 23035-78

Анализаторы рентгенорадиометрические. Типы и

основные параметры

Анализаторы рентгенорадиометрические.

Общие технические требования

Vícekanálové časové analyzátory. Metody

měření parametrů

Nábojově citlivé předzesilovače pro polo- A,B

vodičové detektory ionizujícího záření. Ty-

py, základní parametry a metody měření

Napájecí zdroje spektrometrických polovo- В

difiových detektorů ionizujícího záření. Typy

a základní parametry

Vícekanálové časové analyzátory. Základní

parametry

Rentgenoradiometrické analyzátory. Typy a zá-

kladní parametry

Rentgenoradiometrické analyzátory.

Obecné technické požadavky



F29 METODY ZKOUŠENÍ, KALIBRACE A KONTROLY. BALENÍ. ZNAČENÍ

GOST 15486-70

("změna X/80)

GOST 17038.0-79

("změna 1/82)

GOST 17038.1-79

GOST 17038.2-79

(změna 1/82)

GOST 17038.3-79

GOST 17038.4-79

Гамма-радиометры для измерения загрязненности
протяженных (бесконечных) водных сред. Методы
градуирования

Детекторы ионизирующих иалучений сцинтилля-
ционные. Общие положения по методам измерений
сцинтилляционных параметров

Детекторы ионизирующих излучений сцинтилля-
ционные. Методы измерений нелинейности и не-
стабильности установки для определения сцин-
тиляционных параметров детекторов

Детзкторы ионизирующих излучений сцинтилля-
ционные. Метод измерения светового выхода де-
тектора по пику полного поглощения или краю
комптоновского распределения

Детекторы ионизирующих излучений сцинтилля-
ционные. Методы измерения светового выхода
детектора по анодному току фотоэлектронного
умножителя

Детекторы ионизирующих излучений сцинтилля-
ционные. Методы измерения относительной сцин-
тилляционной эффективности сцинтилляторов

Přístroje pro měření zamoření rozlehlých А,В

(nekonečných) vodních prostředí gama-

-aktivními nuklidy. Kalibrační metody

Scintilační detektory ionizujícího záření. A-x,B

Obecný stav metod měření scinti?aoních pa-

rametrů

Scintilační detektory ionizujícího záření. A

Metody měření linearity a stability zaříze-

ní ke stanovení scintilačních parametru

detektorů

Scintilaoní detektory ionizujícího záření. A-x

Metody měření světelného výtěžku detektoru

ve vrcholu ííplného pohlcení nebo kraje

Comptonova rozptylu

Scintilační detektory ionizujícího záření. A

Metody měření světelného výtěžku detektoru

z anodového proudu fotonásobiče

Scintilační detektory ionizujícího záření.

Metody měření relativní scintilaSní efek-

tivnosti scintilátorů



О)
09 GOST 17038.5-79

GOST 17038.6-79

(změna 1/82)

GOST 17038.7-79

Детекторы ионизирующих излучений сцинтилляцион-
ные. Метод измерения спектрометрической постоян-
ной фотоэлектронного умножителя, используемого
для определения сцинтилляционных параметров
детектров

Детекторы ионизирующих иалучений сцинтилляцион-
ные. Метод измерения собственного i приведенно-
го раарешения детектора

Детекторы ионизирующих излучений сцинтилляцион-
ные. Метод иsueрения эффективности показателя
ослабления света сцинтилляции в детекторе

Scintilaaní detektory ionizujícího záření.

Metody měření spektrometrické konstanty foto-

násobiče, který se využívá pro stanovení

scintilačních parametrů detektorů

Scintilační detektory ionizujícího záření.

Metody měření vlastní a normalizované roz-

lišovací schopnosti detektoru

Scintilační detektory ionizujícího záření.

Metody měření efektivnosti součinitele ze-

slabení luminiscenčního záření (scintilace)

v detektoru

$

A-X

A,B

GOST 17355-71

(změna XI/80)
Приборы дозиметрические и радиометрические.
Методы испытаний

Dozimetrické a radiometrické přístroje.

Zkušební metody

A-x,B

GOST 18701-80

GOST 19868-74

(změna XII/8O)

GOST 20858-75

(změna IV/81)

GOST 21433-751

(změna VI/80)

Толщиномеры радиоизотопные для листовых и лен-
точных материалов. Правила приемки и методы
испытаний

Усилители спектрометрические линейные для по-
лупроводниковых детекторов иониаируицих излу-
чений. Методы измерения параметров

Блоки детектирования рентгеновского и гамма-
излучений сцинтилляционные для спектрометрии.
Методы измерения параметров

Плотномеры радиоизотопные жидких сред и пульп.
Правила приемки и методы испытаний

Radioizotopové tlouštkoměry pro materiály

ve formě desek, tabulí a pásků. Předpisy pro

přejímání a metody zkoušení

Lineární spektrometrické zesilovače pro po-

lovodičové detektory ionizujícího záření.

Metody měření parametrů

Scintilační jednotky k detekci rentgenového

záření a záření gama pro spektrometrii.

Metody měření parametrů

Radioizotopové hustoměry pro kapalná prostře-

dí a papíroviny. Předpisy pro přejímání a

metody zkoušení

A,B,C



GOST 21635-76

GOST 21636-76

GOST 21637-76

GOST 22252-82

GOST 22740-77

GOST 22988.0-78

GOST 22988.1-78

GOST 22988.2-78

GOST 23072-78

Детекторы ионизирующих излучений. Камеры
ионизационные газовые токовые и импульсные
нейтронные. Методы измерения параметров.
Общие положения

Детекторы ионизирующих излучений. Камеры
ионизационные газовые токовые и импульсные
нейтронные. Методы намерения чувствитель-
ности к нейтронам

Детекторы иониэирупцих излучений. Камеры
ионизационные газовые токовые и импульсные
нейтронные. Методы измерений чувствитель-
ности к гамма-излучению

Анализаторы многоканальные амплитудные. Ме-
тоды измерения параметров

Влагомеры нейтронные. Методы испытанна

Счетчики газоразрядные. Общие положения ме-
тодов измерения параметров

Счетчики гагоразрядные. Метод измерения
напряжения накала счета

Счетчики газоразрядные. Метод измерения на-
пряжения зажигания коронного разряда

Уровнемеры радиоизотопные. Методы испытаний

Detektory ionizujícího záření. Neutronové

proudové a impulzní plynové ionizační komo-

ry. Metody měření parametrů. Obecná usta-

novení

Detektory ionizujícího záření. Neutronové

proudové a impulzní plynové ionizační komo-

ry. Metody měření citlivosti k neutronům

Detektory ionizujícího záření. Neutronové

proudové a impulzní plynové ionizační ko-

mory. Metody měření citlivosti k záření gama

Vícekanálové amplitudové analyzátory. Metody

měření parametrů

Neutronové vlhkoměry. Zkušební metody

Počítače s plynovým výbojem. Obecná ustano-

vení k metodám měření parametrů

Počítače s plynovým výbojem. Metoda měření

.žhavicího napětí počítače

Počítače s plynovým výbojem. Metoda měření

zapalovacího napětí koronového výboje

Radioizotopové hladinoměry. Zkušební meto-

dy

0)
(O



GOST 23723-79 Каперы ионизационные газовые токовые и импульс-

ные нейтронные. Метод измерения наклона вольт-

амперной характеристики

F3 RADIAČNÍ TECHNIKA

F3O KLASIFIKACE, NÄZVOSLOVf A OBECNÉ NORMY

Neutronové proudové a impulzní plynové ioni-

zační komory. Metoda měření sklonu volt-

ampérové charakteristiky

GOST 19614-74

(změna IX/78)

GOST 20423-75

Гамма-дефектоскопы. Признаки классификации

Аппараты гамма-терапевтические дистанционные.
Признаки классификации

GOST 21170-75 Аппараты терапевтические радиоиэотолные. При-

('změny iv/77 a IV/82) знаки классификации, термины и определения

Установки радиационные. Признаки классификацииGOST 21442-75"

("změna IV/82}

GOST 24218-80

GOST 24219-80

Тракты измерительные радиационно-измерительных

устройств

Сигналы измерительные радиационно-измеритель-
устройств

F31 RADIAČNÍ (bZAŘOVACf) ZAŘÍZENÍ

GOST 22005-76

(změna IX/82)

Установки радиационные. Общие технические тре-
бования

Defektoskopy gama. Klasifikační kritéria

Gama-terapeutické ozařovaoe pro dálkové

ozařování. Klasifikační kritéria

Radioizotopové terapeutické ozařovače. Kla-

sifikační kritéria, názvy a definice

Ozařovací zařízení. Klasifikační kritéria

Měřicí kanály radiačních měřicích zařízení

Měřicí signály radiačních měřicích za-

řízení

Radiační (ozařovací^) zařízení. Obecné tech-

nické požadavky

A,B,C

A,B,C



P32 PŘÍSTROJE PRO TERAPII ZÁŘENÍM GAMA

GOST 23154-78

GOST 23643-79

GOST 24658-81

Аппараты гамма-терапевтические статические

и ротационные для дальнедистанционного облу-

чения. Общие технические условия

Аппараты радиоизотопные терапевтические

внутриполостные для контактного облучения.

Основные параметры

Аппараты радиоиэотопные терапевтические

внутриполостные для контактного облучения.

Общие технические требования

Gama-terapeutické statické a rotační pří-

stroje pro dálkové ozařování.Obecné tech-

nické podmínky

Radioizotopové terapeutické implantační

přístroje pro přímé (kontaktní) ozařování.

Základní parametry

Radioizotopové terapeutické implantační

přístroje pro přímé (kontaktní) ozařování.

Obecné technické požadavky

A,B

P33 GAMA-DEFEKTOSKOPY

GOST 15843-79

GOST 23764-79

Принадлежности для промышленной радиографии. Příslušenství pro průmyslovou radiografii.

Основные размеры základní rozměry

Гамма-дефектоскопы. Общие технические условия Gama-defektoskopy. Obecné technické podmín- A

ky

F37 ZAŘÍZENÍ К PŘEMĚNĚ ENERGIE IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ ("RADIOIZOTOPOVÉ TERMOELEKTRICKÉ A TERMOEMISNÍ GENERÁTORY, RADIOIZOTOPOVÉ

GENERÁTORY TEPELNÉ ENERGIE , JADERNÉ BATERIE, ZAŘÍZENÍ К PŘÍMÉ PŘEMĚNĚ JADERNÉ ENERGIE NA ENERGII ELEKTRICKOU)

GOST 18696-73

(změna IX/77)

GOST 19717-79

Генераторы термоэлектрические радиоизотопные. Radioizotopové termoelektrické generátory.

Общие технические требования obecné technické požadavky

Генераторы термоэлектрические редиоиэотопные. Radioizotopové termoelektrické generátory.

Типы и основные параметры Туру a základní parametry



Р39 ZKUŠEBNÍ METODY. BALENÍ. ZNAČENÍ

GOST 20250-74 Генераторы термоэлектрические рвдиоиаотопные. Kadioizotopové termoelektrické generátory. в

Методы испытаний Zk.".Sební metody

P4 RADIAČNĚ OCHRANNÁ TECHNIKA

P40 KLASIFIKACE, NÁZVOSLOVÍ A OBECNÉ NORMY

GOST 17ОбЗ-71+ Лаборатории для работ с источниками иониэи- Laboratoře pro práce se zdroji ionizujícího A

(změna VII/73) руицего иалучения. Классификация záření. Klasifikace

P42 RADIAČNĚ OCHRANNÉ TECHNOLOGICKÉ VYBAVENÍ A RADIAČNĚ OCHRANNÁ ZAŘÍZENÍ

GOST 23308-78 Шкафы вытяжные. Общие технические требования Digestoře. Obecné technické požadavky

GOST 23309-78 Боксы защитные. Общие технические требования Ochranné boxy. Obecné technické požadavky E

GOST 23410-78 О к н а защитных боксов. Конструкция и размеры o k n a ochranných boxů. Konstrukce a rozměry E

F44 ZAŘÍZENÍ PRO DÁLKOVÉ OPERACE A SPECIÁLNÍ PŘEPRAVNÍ PROSTŘEDKY POUŽÍVANÉ PRO PRÁCE S RADIOAKTIVNÍMI LÁTKAMI

GOST 20.39.309-77 Комплексная система общих технических требо- Komplexní systém obecných technických po-

ваний. Комплекты упаковочные транспортные žadavků. Transportní obalové soubory pro vy-

для отработавших тепловыделяющих сборок ядер- hořelé palivové kazety z jaderných reaktorů.

ных реакторов. Общие технические требования Obecné technické požadavky

GOST 1493О-69+ Вещества радиоактивные. Комплекты упаковочные Radioaktivní materiály. Transportní obalo- A

(změna VI/81) транспортные вида i.. Основные параметры и размеры v é s o u b o r y kategorie i. Základní parametry

a rozměry



GOST 14931-69+ Вещества рвдиоактивные. Комплекты упаковочные Radioaktivní materiály. Transportní obalové

("změna Ví/81) транспортные видв И . Основные параметры и размеры soubory kategorie II. Základní parametry a

rozměry

GOST 16327-77 Комплекты упаковочные транспортные для рвдио-

Сzměna VIII/79) активных веществ. Общие технические условия

GOST 22901-78

GOST 25230-82

Комплекты упаковочные с отработавшими тепловы-

деляющими сборками ядерных реакторов. Типы и

основные параметры

Манипуляторы для дистанционной работы с радио-

активными веществами. Ряды груаоподъемности

Transportní obalové soubory pro radio-

aktivní materiály. Obecné technické pod-

mínky

Transportní obalové soubory s vyhořelými

palivovými kazetami z jaderných reaktorů.

Typy a základní parametry

Manipulátory pro dálkové operace s radio-

aktivními látkami. Řady nosností

A-x

F46 VYBAVENÍ PRO DEZAKTIVACE

GOST 24156-80 Распылители пароежекционные. Общие техничес-

кие условия

F47 SPECIÄLNf ZDRAVOTNĚ-TECHNTCKČ VYSTROJ A SPECIELNÍ NÄBYTEK

GOST 17816-72

GOST 18325-80

Изделия защитной техники. Стулья специальные

с регулируемой высотой сиденья. Основные

параметра и размеры

Мебель лабораторная для работы с радиоактив-

ными веществами. Общие технические требования

GOST 19419-74 Лаборатории для работ с источниками ионизирую-

щего излучения. Общие технические требования

Parní ejektorové rozprašovače. Obecné tech-

nické podmínky

Výrobky ochranné techniky. Speciální židle

s regulovatelnou výškou sedadla. Základní

parametry a rozměry

Laboratorní nábytek pro práci s radio-

aktivními látkami. Obecné technické poža-

davky

Laboratoře pro práce se zdroji ionizují-

cího záření. Obecné technické požadavky

u



F5 MATERIÁLY POUŽÍVANÉ V JADERNÉ TECHNICE

F5O KLASIFIKACE, NÁZVOSLOVÍ A OBECNÉ NORMY

GOST 9.О36-74

GOST 9.037-74

GOST 9.059-75

Единая система авщиты от коррозии и старени:т.
Покрытия полимерные защитные радиационностой-
кие. Классификация и обозначения по условиям
эксплуатации

Единая система защиты от коррозии и старения.
Покрытия полимерные защитные дезактивируемые.
Классификация и обозначения по условиям
эксплуатации

Единая система защиты от коррозии и старения.
Покрытия полимерные защитные изолирующие,
дезактивирующие и аккумулирующие. Классификация
и обозначения

F59 ZKUŠEBNÍ METODY. BALENÍ. ZNAČENÍ.

GOST 23679-79 Покрытия полимерные защитные. Требования к испы-
таниям на радиационную стойкость

Jednotný systém ochrany před korozí a stár-

nutím. Radiačně stálé polymerní ochranné

vrstvy ^povlaky) . Klasifikace a označování

Jednotný systém ochrany před korozí a stár-

nutím. Dekontaminovatelné polymerní ochranné

vrstvy Cpovlaky). Klasifikace a označování

podle provozních podmínek

Jednotný systém ochrany před korozí a stár-

nutím. Izolující dekontaminovatelné a akumu-

luj ící polymernť ochranné vrstvy ^povlaky).

Klasifikace a označování

Ochranné polymerní vrstvy ^povlaky). Požadav-

ky ke zkouškám na radiační stálost

GOST 25146-82 Материалы радиохимических производств и ядерных
энергетических установок. Метод определения
коэффициента дезактивации

F6 JADERNÁ ZAŘÍZENÍ A JEJICH SOUČÁSTI

РбО KLASIFIKACE, NÁZVOSLOVÍ A OBECNÉ NORMY

Materiály pro radiochemické provozy a ja-

derně energetická zařízení. Metoda stanovení

koeficientu dezaktivace

GOST 21440-75 Реакторы ядерные. Признаки классификации

GOST 21441-75 Сборки тепловыделяющих элементов ядерных
реакторов. Признаки классификации

Jaderné reaktory. Klasifikační kritéria

Kazety palivových článku jaderných reakto-

rů. Klasifikační kritéria

C,D



<Ä

GOST 24693-81

GOST 24727-81

Реакторы ядерные энергетические корпусные
с водой под давлением. Общие требования
к системе борного регулирования

Реакторы ядерные энергетические корпусные
с водой под давлением. Общие требования к
системе компенсации давления теплоносителя

F61 JADERNĚ ENERGETICKÁ ZAŘfZENf

GOST 24722-81 Реакторы ядерные энергетические корпусные

с водой под давлением (ВВЭР^. Общие техни-

ческие требования

Tlakovodní jaderně energetické reaktory.

Obecné požadavky na systém regulace slou-

čeninami bóru

Tlakovodní jaderně energetické reaktory.

Obecné požadavky na systém kompenzace tla-

ku teplonosného média

Tlakovodní jaderně energetické reaktory

( W E R ) . Obecné technické požadavky

B,D

F67 SYSTÉMY ŘÍZENÍ A OCHRANY JADERNÝCH REAKTORB A OSTATNÍ SYSTÉMY JADERNÍCH ZAŘÍZENÍ SPOJENÉ" S MĚŘENÍM RADIAČNÍCH PARAMETR8

A,C,EGOST 17605-72

(změna V/Bl)

GOST 23766-79

GOST 24789-81

Системы контроля и управления ядерными реак-

торами автоматизированные. Типы и основные

паренетры

Аппаратура контроля радиоэкологической безо-

пасности в районе расположения атомных элект-

ростанций. Типы и основные параметры

Каналы измерительные системы внутриреакторного

контроля ядерных энергетических корпусных

реакторов с водой под давлением. Общие техни-

ческие требования

Automatizované systémy kontroly a řízení

jaderných reaktorů. Typy a základní para-

metry

Přístrojové vybavení pro kontrolu radio-

ekologické bezpečnosti v oblasti s umístě-

nými jadernými elektrárnami. Typy a zá-

kladní parametry

Měřicí kanály kontrolního systému uvnitř

reaktoru v tlakovodních jaderně energetic-

kých reaktorech. Obecné technické požadavky

B,E

F69 ZKUŠEBNÍ METODY. BALENÍ. ZNAČENÍ

GOST 12526-67 Источники гаммв-ивлучения из радия-226 образ-

цовые 2-го разряда и рабочие. Методы поверки

Pracovní a etalonové zářiče gama 2. řádu

s radiem-226. Ověřovací metody



О) GOST 14B5O-69

GOST 16937-71

GOST 16938-71

GOST 16939-71

Источники нейтронные одинакового спектраль-
ного состава образцовые 2-го разряда и рабо-
чие. Методы и средства поверки

Гамма-источники иг кобальта-60 и цезия-137.
Образцовые меры активности 2-го разряда.
Методы и средства поверки

Источники нейтронные образцовые 2-го разря-
да. Методы и средства поверки

Источники ионизирующих излучений. Образцовые
растворы радиа-226 2-го разряда. Методы и
средства поверки

F7 POMOCNÁ" ZAŘÍZENÍ V JADERNÉM PRSMYSLU

F70 KLASIFIKACE, NÁZVOSLOVÍ A OBECNÉ NORMY

Pracovní a etalonové neutronové zdroje 2. řá- А,С

du o stejném spektrálním složení. Metody a

prostředky k ověřování

Zářiče gama s kobaltem-60 a cesiem-137. Nor- A

mály aktivity 2. řádu. Metody a prostředky

k ověřování

Etalonové neutronové zdroje 2.řádu. Metody

a prostředky k ověřování

Zdroje ionizujícího záření. Etalonové roz-

toky radia-226 2. řádu. Metody a prostředky

k ověřování

B,C

GOST 12916-80

GOST 21935-76

Комплекты упаковочные транспортные для радио-
активных веществ. Термины, определения и
признаки классификации

Системы внутриреакторного контроля. Признаки
классификации

Transportní obalové soubory pro radioaktiv-

ní látky. Názvy, definice a klasifikační

kritéria

Systémy kontroly uvnitř reaktoru. Klasifi-

kační kritéria

F72 PŘÍSTROJOVÉ VYBAVENÍ К DOZIMETRICKÉ KONTROLE, ŘÍZENÍ A OCHRANĚ JADERNÉHO REAKTORU

GOST 17138-61 Аппаратура контроля герметичности оболочек
тепловыделяющих элементов ядерных реакторов
атомных электростанций. Общие технические
требования и методы испытаний

Přístrojové vybavení ke kontrole hermetič-

nosti obálek palivových článků jaderných

reaktorů v atomových elektrárnách



Аппаратура радиационного контроля безопасности

на атомных электростанциях. Общие технические

требования

Аппаратура радиационного контроля на атомных

электростанциях. Общие технические требования

к каналу передачи данных

F73 POMOCNÄ PROVOZNÍ ZAŘÍZENÍ U JADERNÍCH REAKTORQ

GOST 21766-76

GOST 23765-79

Přístrojové vybavení k dozimetrické

kontrole bezpečnosti na jaderných elek-

trárnách. Obecné technické požadavky

Přístrojové vybavení k dozimetrické kon-

trole na jaderných elektrárnách. Obecné

technické požadavky na kanál přenosu dat

C,E

5

GOST 21470-76 Контейнеры транспортные для отработавших сборок

тепловыделяющих элементов энергетических ядерных

реакторов. Типы, основные параметры и размеры

GOST 21471-76 Чехлы и пеналы для отработавших сборок тепло-

выделяющих элементов энергетических ядерных

реакторов. Типы и основные размеры

F74 SPECIALNÍ ZAŘÍZENÍ РЕО RADIOCHEMICKÉ PROVOZY

GOST 23528-79

GOST 24506-80

Комплекты упаковочные транспортные для радио-

активных веществ многогнеадные вида х типа

Б. Основные параметры и размеры

Аппараты сорбции с гаэлифтным перемешивающим

устройством. Типы, основные параметры и размеры

Transportní kontejnery pro vyhořelé kazety

od palivových článků jaderně energetických

reaktorů. Typyr základní parametry a roz-

měry

Pouzdra a návleky pro vyhořelé kazety od

palivových článků jaderně energetických

reaktorů. Typy a základní rozměry

Transportní obalové soubory pro radio-

aktivní látky s více hnízdy kategorie I

typu B. Základní parametry a rozměry

Sorpční přístroje s kompresorovým mícha-

cím zařízením. Typy, základní parametry

a rozměry



REJSTŘÍK NOREM GOST PODLE REGISTRAČNÍCH POŘADOVÝCH ČÍSEL

Norma GOST Strana Norma GOST

GOST 4 . 5 9 - 7 9 60
GOST 4 . 7 0 - 8 1 47
GOST 4 . 8 6 - 8 3 47
GOST 5.1787-73 63
GOST 8.О13-72 51
GOST 8.031-82 49

GOST 8.033-74 49

GOST 8.034-82 49

GOST 8.О35-82 49

GOST 8.О36-74 49

GOST 8.039-79 50

GOST 8.O40-72 52

GOST 8.041-72 52

GOST 8.070-73 50

GOST 8.071-73 50

GOST 8.О87-81 52

GOST 8.090-79 50

GOST 8.105-80 50

GOST 8.112-74 52

GOST 8 .201-76 50

GOST 8.202-76 51

GOST 8.308-78 53

GOST 8-313-78 53

GOST 8.318-78 53

GOST 8 .319-78 • • 51

GOST 8.347-79 51

GOST 8.355-79 53

GOST 8.368-79 52

GOST 8.442-81 52

GOST 8.483-83 48

GOST 9.O36-74 74

GOST 9.037-74 74

GOST 9.О59-75 74

GOST 9.701-79 53

GOST 9.704-80 53

GOST'12.3.022-80 48

GOST 12.4.О66-79 48

GOST 12.4.078-79 43

GOST 12.4.079-79 48

GOST 12.4.120-83 48

GOST 20.39.309-77 72

GOST 20.57.401-77 47
GOST 7512-82 46

GOST 12526-67 75

GOST 12631-67 57

GOST 12736-67 63

Strana

GOST 12863-67 63

GOST 12916-80 76

GOST 13021-71 66

GOST 13540-74 63

GOST 14105-76 54

GOST 14336-76 54

GOST 14337-78 54

GOST 14639-74 64

GOST 1464O-74 64

GOST 14641-80 64

GOST 14642-69 54

GOST 14847-69 63

GOST 14850-69 76

GOST 14930-69 72

GOST 14931-69 73

GOST 15484-81 54

GOST 15486-70 67

GOST 15546-79 60

GOST 15547-78 60

GOST 15822-7О 63

GOST 15843-79 71

GOST 16002-76 58

GOST 16003-76 58

GOST 16004-70 58

GOST 16314-73 64

GOST 16327-77 73

GOST 16328-70 54

GOST 16758-71 54

GOST 16759-71 54

GOST 16839-71 64

GOST 16937-71 76

GOST 16938-71 76

GOST 16939-71 76

GOST 16942-76 61

GOST 16950-81 54

GOST 16957-8О 66

GOST 17038.0-79 67

GOST 17038.1-79 67

GOST 17038.2-79 67

GOST 17038.3-79 67

GOST 17038.4-79 67

GOST 17038.5-79 68

GOST 17038.6-79 68

GOST 17038.7-79 68

GOST 17063-71 72

GOST 17064-71 55
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Norma GOST Strana Norma GOST Strana

GOST 17134-80 61 GOST

GOST 17135-71 64 GOST

GOST 17137-71 55 GOST

GOST 17138-81 76 GOST

GOST 17209-76 60 GOST

GOST 17225-71 60 GOST

GOST 17226-71 60 GOST

GOST 17355-71 68 GOST

GOST 17363-71 66 GOST

GOST 17414-72 64 GOST

GOST 17415-72 64 GOST

GOST 17416-72 64 GOST

GOST 17605-72 75 GOST

GOST 176О6-81 55 GOST

GOST 17615-72 65 GOST

GOST 17619-72 65 GOST

GOST 17625-72 46 GOST

GOST 17816-72 73 GOST

GOST 17924-81 55 GOST

GOST 17925-72 57 GOST

GOST 18061-80 61 GOST

GOST 18166-72 65 GOST

GOST 18171-72 60 GOST

GOST 18177-81 55 GOST

GOSr 18229-81 66 GOST

GOST 1&23О-72 66 GOST

GOST 18298-79 55 GOST

GOST 18324--73 58 GOST

GOST 18325-80 73 GOST

GOST 18398-81 65 GOST

GOST 18622-79 51 GOST

GOST 18668-73 65 GOST

GOST 18696-73 71 GOST

GOST 18701-80 68 GOST

GOST 18912-73 46 GOST

GOST 18913-73 47 GOST

GOST 18921-73 47 GOST

GOST 19154-73 63 GOST

GOST 19189-73 55 GOST

GOST 19353-74 55 GOST

GOST 19419-74 73 GOST

GOST 19465-74 55 GOST

GOST 19541-80 55 GOST

GOST 19611-74 61 GOST

GOST 19614-74 70 GOST

GOST 19647-74 56 GOST

GOST 19648-74 56 GOST

GOST 19717-79 71 GOST

19718-74 62

19745-74 58

19828-74 66

19868-74 68

20180-74 62

20250-74 72

20268-74 65

20286-74 56

20423-75 70

20426-82 46

20441-75 56

20716-75 56

20766-75 65

20858-75 68

20941-75 , 56

21170-75 70

21171-80 59

21172-75 60

21196-75 62

21433-75 68

21440-75 74

21441-75 74

21442-75 70

21470-76 77

21471-76 77

21496-76 61

21497-76 62

21634-76 65

21635-76 69

21636-76 69

21637-76 69

21766-76 77

21785-76 56

21933-76 56

21935-76 76

22005-76 70

22212-76 56

22251-76 61

22252-82 69

22319-77 62

22447-77 51

22462-77 66

22491-77 56

22522-77 62

22555-77 62

22556-77 62

22574-77 57

22626-77 59
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Norma GOST Strana Norma GOST

GOST 22705-77 57 GOST

GOST 22740-77 69 GOST

GOST 22751-77 59 GOST

GOST 22901-78 73 GOST

GOST 22987-78 62 GOST

GOST 22988.0-78 69 GOST

GOST 22988.1-78 69 GOST

GOST 22988.2-78 69 GOST

GOST 23035-78 66 GOST

GOST 23О55-78 46 GOST

GOST 23061-78 46 GOST

GOST 23072-78 69 GOST

GOST 23О77-78 57 GOST

GOST 23082-78 57 GOST

GOST 23154-78 71 GOST

GOST 23255-78 47 GOST

GOST 23308-78 72 GOST

GOST 23309-78 72 GOST

GOST 23410-78 72 GOST

GOST 23528-79 77 GOST

GOST 23643-79 71 GOST

GOST 23644-79 59 GOST

GOST 23648-79 59 GOST

GOST 23649-79 59 GOST

GOST 23679-79 74 GOST

GOST 23723-79 70 GOST

GOST 23764-79 71 GOST

GOST

GOST

Strana

23765-79 77

23766-79 75

23923-79 61

24034-80 47

24101-80 58

24128-80 65

24156-80 73

24181-80 46

24218-80 70

24219-80 70

24281-80 65

24483-80 62

24506-80 77

24657-31 61

24658-81 7i

24693-81 75

24722-81 75

24727-81 75

24789-81 75

25057-81 58

25О58-81 59

25059-81 59

25060-81 59

25146-82 74

25230-82 73

25437-82 57

255О4-82 ^7

25541-82 47

25619-83 57
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T E C H N I C K É N O R M Y N D R

Třídění technických norem NDR (TGL) je skupinové. Číslo oborové skupiny se při-

děluje podle Nomenklatury výrobků a výkonů NDR a v soupise je uváděno vlevo v zá-

vorce vedle MDT a názvu oborové skupiny. Normy TGL jsou uspořádány podle vzrůstají-

cího registračního pořadového čísla v rámci každé oborové skupiny a jednotlivé obo-

rové skupiny jsou řazeny podle vzrůstajícího MDT. Proto je soupis technických norem

NDR opatřen číselným rejstříkem.

Technické normy NDR nesou označení TGL nebo RGW, což je označení pro německé

vydání normy RVHP. Přitom se uvádí přímo číslo normy RVHP a v závorce poslední dvoj-

číslí roku vydání v NDR. Pokud je označení RGW předřazeno SD, byla norma RVHP pře-

vzata jako státní norma NDR /např. SD RGW 660-77(79)/, pokud je předřazeno S, byla

norma RVHP převzata jako oborová norma NDR /např. S RGW 395-76 (78)/.

U technických norem NDR s označením TGL následuje registrační pořadové číslo

a v závorce poslední dvojčíslí roku vydání normy. V některých případech označuje

číslo po lomítku za registračním pořadovým číslem odpovídající části stejné základ-

ní normy TGL. Normy TGL s pomlčkou v registračním pořadovém čísle jsou oborové nor-

my NDR. Ostatní normy TGL jsou státní normy NDR.

Při řazení technických norem je zachovávána posloupnost: normy RGW, státní

normy TGL, oborové normy TGL. Tento princip je zachován i v číselném rejstříku za

soupisem technických norem NDR.
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(7.0) MDT 389 MĚŘENÍ. NORMOVANÍ

TGL 31542/04 (78)

\
TGL 31542/05 (78)'

TGL 31542/09 (79)

TGL 31542/10 (79)

TGL 31542/11 (79)

TGL 31542/22 (80)

TGL 31543/04 (78)

TGL 31543/05 (78)

TGL 31543/09 (79)

Staatliche Etalons. Staatliches Etalon der

Einheit der Exposition von Quantenstrahlung

Staatliche Etalons. Staatliches Etalon der

Einheit der Energiedosis von Betastrahlung

Staatliche Etalons. Staatliches Etalon der

Einheit der Aktivität von festen und flüs-

sigen radioaktiven Strahlungsquellen

Staatliche Etalons. Staatliche Etalon der

Einheit der Aktivität von gasförmigen radio-

aktiven Strahlungsquellen

Staatliche Etalons. Staatliche Etalon der

Neutronenquellstärke von radioaktiven

Neutronenquellen

Staatliche etalons. Staatliches etalon der

Einheit der Energiedosis von Quanten-

strahlung

Staatliche Etalons. Prüfschema für die Mess-

mittel der Exposition von Quantenstrahlung

Staatliche Etalons. Prüfschema für der

Energiedosis von Betastrahlung

Staatliche Etalons. Messmittel der Aktivität

von festen und flüssigen radioaktiven

Strahlungsquellen. Prüfschema

Státní etalony. Státní etalon jednotky

expozice fotonového záření

Státní etalony. Státní etalon pro jednotku

absorbované dávky záření beta

Státní etalony. Státní etalon pro jednotku

aktivity pevných a kapalných radioaktivních

zářičů

Státní etalony. Státní etalon pro jednotku

aktivity plynných radioaktivních zářičů

Státní etalony. Státní etalon aktivity neu- A

tronových zdrojů

Státní etalony. Státní etalon jednotky

absorbované dávky fotonového záření

Státní etalony. Schema návaznosti pro mě-

řidla expozice fotonovým zářením

Státní etalony. Schema návaznosti pro absor

bovanou dávku záření beta

Státní etalony. Měřidla aktivity pevných

a kapalných radioaktivních zářičů. Schema

návaznosti

A



TGL 31543/Ю (79)

TGL 31543/11 (79)

TGL 31543/22 (80)

Staatliche Etalons. Messmittel der Aktivität

von gasförmigen radioaktiven Strahlungs-

quellen. Prüfschema

Staatliche Etalons. Messmittel der Neutronen-

quellstärke von radioaktiven Neutronen-

quellen. Prüfschema

Staatliche Etalons. Messmittel der Energie-

dosis von Quantenstrahlung. Prüfschema

(39.2) MDT 539.1 JADERNA FYZIKA. ATOMOVÁ FYZIKA. MOLEKULOVÁ FYZIKA

TGL 8223 (8l)

TGL 31334/01 (75)

TGL 31334/04 (75)

TGL 31335/02 (74)

TGL 31336/05 (82)

TGL 31337/01 (8l)

Erzeugnisse des kerntechnischen Gerätebaus.

Elektrische Zählrohranschlüsse. Typen. Haupt-

kennwerte. Masse

Detektoren für ionisierende Strahlung.

Gasentladungsdetektoren. Begriffe

Detektoren für ionisierende Strahlung. Gas-

entladungsdetektoren. Begriffe. Prüfung

Detektoren für ionisierende Strahlung. Halb-

leiterdetektoren. Klassifikation

Detektoren für ionisierende Strahlung.

Gelger-Müller-Impulszählrohre. Elektrische

Hauptkennwerte

Detektoren für ionisierende Strahlung.

Strahlungsdetektorbausteine. Hauptabmessun-

gen. Zylindrischer Sonden

Státní etalony. Měřidla aktivity plynných

radioaktivních zářičů. Schema návaznosti

Státní etalony. Měřidla aktivity neutrono-

vých zdrojů. Schema návaznosti

Státní etalony. Měřidla absorbované dávky

fotonového záření. Schema návaznosti

Přístroje jaderné techniky. Elektrické vý-

vody plynových 'počítačů. Typy. Hlavní cha-

rakteristiky. Rozměry

Detektory ionizujícího záření. Detektory

s plynovým výbojem. Názvy

Detektory ionizujícího záření. Detektory

s plynovým výbojem. Zkoušení

Detektory ionizujícího záření. Polovodičové

detektory. Klasifikace

Detektory ionizujícího záření. Geiger-

-Müllerovy (plynové) počítače. Hlavní elek-

trické charakteristiky

Detektory ionizujícího záření. Konstrukční

díly detektorů záření. Hlavní rozměry.

Válcové sondy



co TGL 31337/О2 (82) Detektoren für ionisierende Strahlung.

Gasentladungsdetektoren. Hauptabmessungen

für Szintillatoren und Szinbillatoren-

fassungen

(40.0) MDT 539.16 RADIOAKTIVITA

TGL 12706 (82)

TGL 148-1 (63)

TGL 148-6 (73)

Strahlungsmessgeräte. Probenschälchen für

radioaktive Stoffe

Strahlungsmessgeräte. Filterbandrollen zur

Messung radioaktiver Aerosole

Strahlenschutz. Filmdosimeter für Röntgen-

und Gammastrahlung

(4З.0) MDT 542 EXPERIMENTÁLNÍ CHEMIE. LABORATORNÍ PŘÍSTROJE

S RGW 395-76 (78) Labormöbel für die Arbeit mit radioaktiven

Stoffen.Tische

(92.О) MDT 614.89 OCHRANNÁ" ZAŘÍZENÍ

TGL 19509/01 (65) Laboreinrichtungen für die Kerntechnik.

Abschirmwand. Leicht

TGL 21363 (78)

TGL 21712 (67)

Strahlenschutzplatten aus Gummi

Strahlenschutz für medizinische Gamma-

bestrahlungseinrichtungen. Technische

Forderungen für die Herstellung

Detektory ionizujícího záření. Detektory

s plynovým výbojem. Hlavní rozměry scinti-

látorů a držáku scintilátorů

Přístroje na měření záření. Misky na vzor-

ky radioaktivních látek

Přístroje na měření záření. Nosné válečky

filtrů к měření radioaktivních aerosolů

Ochrana před zářením. Filmový dosimetr zá-

ření "X a gama

Laboratorní nábytek pro práci s radioaktiv-

ními látkami. Stoly

Zařízení laboratoří pro jadernou techniku.

Lehká stínící stěna

Kaučukové desky к ochraně před zářením.

Ochrana před zářením u radioterapeutických

ozařovačů gama. Technické požadavky pro

výrobu



(102.l) MDT 615.8 JINÉ TERAPEUTICKÉ PROSTŘEDKY

S!

TGL 25296/О1 (74) Strahienschutz. Radioaktive Abprodukte. Begrif-

fe und Definitionen. Übersicht

TGL 25296/02 (74) Strahlenschutz. Radioaktive Abprodukte. Haupt-

termini

TGL 25296/03 (74) Strahlenschutz. Radioaktive Abprodukte. Abfall-

bearbeitung

TGL 25296/04 (74) Strahlenschutz. Radioaktive Abprodukte. Abfall-

beseitigung

TGL 25296/05 (74) Strahlenschutz. Radioaktive Abprodukte. Ober-

flächen dekontamination

TGL 25296/06 (74) Strahlenschutz. Radioaktive Abprodukte. Abgas-

reinigung

TGL 25296/07 (74) Strahlenschutz. Radioaktive Abprodukte. Natrium-

abfälle von SBR

TGL 25296/О8 ("74) Strahlenschutz. Radioaktive Abprodukte. Behälter

und Transport

TGL 25296/09 (74) Strahlenschutz. Radioaktive Abprodukte. Fremd-

sprachige Übersetzung der Begriffe

Ochrana před zářením. Radioaktivní odpady. A

Názvy a definice. Přehled

Ochrana před zářením. Radioaktivní odpady. A

Základní názvy

Ochrana před zářením. Radioaktivní odpady. A

Zpracování odpadu

Ochrana před zářením. Radioaktivní odpady. A

Likvidace odpadu

Ochrana před zářením. Radioaktivní odpady. De- A

kontaminace povrchů

Ochrana před zářením. Radioaktivní odpady. A

Čištění odpadních plynů

Ochrana před zářením. Radioaktivní odpady. So- A

dikové odpady z množivého reaktoru chlazeného

sodíkem

Ochrana před zářením. Radioaktivní odpady. A

Nádrže a přeprava

Ochrana před zářením. Radioaktivní odpady. Ci- A

zojazyčné ekvivalenty názvů



(134.0) MDT 62-777 OZNAČOVÁNÍ. ŠTÍTKY

TGL 8544/01 (79) Strahlenschutz. Symbol für ionisierende Strah-

lung. Form und Abmessungen

(135.0) MDT 62-777 ZNAČENÍ. ZNAKY A SYMBOLY

TGL 8544/05 (7o) Ionisierende Strahlung. Warnzeichen. Schild

zur Kennzeichnung von Transportmitteln

TGL 24Э8О (70) Kernkraftwerke. Sinnbilder für Strahlenschutz-

überwachung ÄBL АО 648

(l45.o) MDT 620.16/.17 POSTUPY ZKOUŠENÍ PROVOZNÍ ODOLNOSTI

TGL 10646/01 (71) Zerstörungsfreie Prüfung. Bewertung und Klassi-

fikation von Schweissnahtfehlern an Hand von

Radiogrammen

TGL 10646/03 (77) Zerstörungsfreie Prüfung. Prüfung von Schweiss-

verbindungen metallischer Werkstoffe mit Rönt-

gen- und Gammastrahlen

TGL 1O646/O4 (63) Zerstörungsfreie Prüfung. Kontrolle der Bild-

güte von Röntgen- und Gamma-Filmaufnahmen an

metallischen Werkstoffen. Berichtigung von

11.11.63, АО 301, Stand. 1/64

TGL 13897 (80) Zerstörungsfreie Prüfung. Prüfung von Gus-

stücken mit radiologischen Verfahren und Aus-

wertung

TGL 21713 (67) Strahlenschutz für medizinische Ganunabestrah-

lungseinrichtungen. Technische Forderungen

für die Einrichtungen

Ochrana před zářením. Symbol pro ionizující

záření. Tvar a rozměry

Ionizující záření. Výstražný • jk. štítek

к označení dopravního prostředku

Jaderné elektrárny. Symboly z oblasti dozi-

metrické kontroly a sledování (ÄBL АО 648)

Nedestruktivní zkoušky. Vyhodnocování a klasi-

fikace vad svarů pomocí radiogramů

Nedestruktivní zkoušení. Zkoušení svarových

spojů kovových materiálů pomocí záření X a

gama

Nedestruktivní zkoušení. Kontrola jakosti

obrazu snímků kovových materiálů pořízených

při použití záření X a gama. Oprava

z 11.11.63, АО 301, stav 1/64

Nedestruktivní zkoušení. Zkoušení odlitků ra-

diologickými postupy a vyhodnocování

Ochrana před zářením u radioterapeutic-

kých ozařovačů gama. Technické požadavky

pro instalaci



(150.0) MDT 621.002.4 POMOCNÉ PROSTŘEDKY PRO STROJÍRENSTVÍ

S RGW 533-77 (79) Labormöbel für Arbeit mit radioaktiven Stoffen. Laboratorní nábytek pro práci s radioaktiv-

Technische Bedingungen nimi látkami. Technické podmínky

(150.l) MDT 621.039 JADERNA TECHNIKA. JADERNA A ATOMOVÁ ENERGIE VŠEOBECNĚ

S RGW 396-76 (78) Labormöbel für die Arbeit mit radioaktiven

Stoffen. Schränke

S RGW 397-76 (78) Labormöbel für die Arbeit mit radioaktiver»

Stoffen. Versorgungseinheiten

S RGW 398-76 (78) Labormöbel für die Arbeit mit radioaktiven

Stoffen. Ablagen und Regale

TGL 25120 (70)

TGIi :25292 (70)

TGL 25293 (7o)

TGL 25294 (77)

TGL 148-9 (65)

Strahlenschutz. Abschirmung gegen Gamma-Strah-

lung von Spaltprodukten. Auslegung

Radioaktive Stoffe. Umschlossene Strahlen-

quellen. Kennzeichnung. Begleitschreiben

(Zertifikat)

Radioaktive Stoffe. Offene radioaktive Pre-

paráte. Kennzeichnung. Begleitschreiben

(Zertifikat)

Radioaktive Stoffe. Umschlossene Strahlen-

quellen. Klassifizierung. Prüfmethoden

Laboreinrichtungen für die Kerntechnik. Bau-

kasteneinheiten . Hauptabmessungen

Laboratorni nábytek pro práci s radioaktivními

látkami. Skříně

Laboratorní nábytek pro práci s radioaktivními

látkami. Jednotky pro přívod médií

Laboratorní nábytek pro práci s radioaktivními

látkami. Police a regály

Ochrana před zářením. Odstínění záření gama

ze štěpných produktů. Stanovení parametru

Radioaktivní látky. Uzavřené zářiče. Značení.

Certifikát (osvědčení)

Radioaktivní látky. Otevřené radioaktivní pre- A

pařáty. Značení. Certifikát (průvodní list) 4

Radioaktivní látky. Uzavřené zářiče. Klasifika- A

ce. Metody zkoušení

Zařízení laboratoří pro jadernou techniku. Sta-

vebnicové jednotky. Hlavní rozměry



("151.0) MDT 621.039.5 JADERNÉ REAKTORY

TGL 20601 (64) Laboreinrichtungen. Tresore für die Kern-

TGL 26206 (7l)

technik. Technische Forderungen

Kerntechnik. Kernkraftwerke mit Druckwasser-

reaktoren

TGL 190-920 v'79) Elektroenergie-Erzeugungsanlagen. Betrieben

von Kernkraftwerken. Grundsätze der nuklearen

Sicherheit

(152.O) MDT 621.039.8 POUŽITÍ IZOTOPQ

TGL 14466/О1 (69) Stabilisotop markierte chemische Elemente und

Verbindungen. Begriffe. Lieferbedingungen.

Prüfung

TGL 14466/02 (69) Stabilisotop markierte chemische Elemente

und Verbindungen. Symbol

TGL 14466/03 (69) Stabilisotop markierte chemische Elemente

und Verbindungen. Anwendung in der Human-

medizin und Lebensindustrie

(l56.o) MDT 621.16/.8 STABILNÍ PARNÍ STROJE. PARNÍ KOTLE

TGL 190-919/03 (79) Elektroenergie-Erzeugungsanlagen. Unter-

suchungsmethoden für Wasser und Dampf in

Kernkraftwerken. Magnesium Mittels. Atomab-

sorptionsspektrophotometrie

Zařízení laboratoří. Trezory pro dčely ja-

derné techniky. Technické požadavky

Jaderná technika. Jaderné elektrárny s tlako-

vodními reaktory

Zařízení na výrobu elektrické energie. Provo-

zy jaderných elektráren. Základy jaderné

bezpečnosti

Chemické prvky a sloučeniny značené stabilním

izotopem. Názvy. Podmínky dodání. Zkoušení

Chemické prvky a sloučeniny značené stabilním A

izotopem. Symbol

Chemické prvky a sloučeniny značené stabilním A

izotopem. Použití v lékařství a potravinářství

Zařízení na výrobu elektrické energie. Metody

zkoušení vody a páry v jaderných elektrárnách.

Stanovení hořčíku atomovou absorpční spektro-

fotometrií



TGL 1ЭО-919/О4 (?9) Elektroenergie-Erzeugungsanlagen. Unter-

suchungsmethoden für Wasser und Dampf

in Kernkraftwerken. Kupfer in Kondensat

Mittels Atomabsorptions-Spektrophoto-

metrie

TGL 19О-919/О5 (79_) Elektroenergie-Erzeugungsanlagen. Unter-

suchungsmethoden für Wasser und Dampf in

Kernkraftwerken. Gelöstes Eisen Mittels Atom-

absorptions-Spektrophotometrie

TGL 190-919/06 (79^ Elektroenergie-Erzeugungsanlagen. Unter-

suchungsmethoden für Wasser und Dampf in

Kernkraftwerken. Suspendiertes Eisen Mittels

Atomabsorptipns-Spektrophotometrie

(l75.0) MDT 621.3.06:003.62 ELEKTROTECHNICKÁ SCHÉMATA. SYMBOLY

SD RGW 660-77 (79J Einheitliches System der •Konstruktions-

dokumentation des RGW. Schaltzeichen der

Elektrotechnik. Detektoren für ionisierende

Strahlung

(I76.o) MDT 621.311 ELEKTRÄRNY. NAPÄJECf (PROODOVÉ) ZDROJE

TGL 190-919/01 (7Э) Elektroenergie-Erzeugungsanlagen. Unter-

suchungsmethoden für Wasser und Dampf in

Kernkraftwerken. Übersicht

TGL 190-919/02 (j9) Elektroenergie-Erzeugungsanlagen. Unter-

suchungsmethoden für Wasser und Dampf in

Kernkraftwerken. Calcium Mittels Atomab-

sorptions-Spektrophotometrie

Zařízení na výrobu elektrické energie. Metody

zkoušení vody a páry v jaderných elektrárnách.

Stanovení mědi v kondensátu atomovou absorpční

spektrofotometrií

Zařízení na výrobu elektrické energie. Metody

zkoušení vody a páry v jaderných elektrárnách.

Stanovení rozpuštěného železa atomovou absorpční

spektrofotometrií

Zařízení na výrobu elektrické energie. Metody

zkoušení vody a páry v jaderných elektrárnách.

Stanovení suspendovaného Železa atomovou

absorpSní spektrofotometrií

Jednotný systém konstrukční dokumentace RVHP.

Značky pro elektrotechnická schémata. Detekto-

ry ionizujícího záření

Zařízení na výrobu elektrické energie. Metody

zkoušení vody a páry v jaderných elektrárnách.

Přehled

Zařízení na výrobu elektrické energie. Metody

zkoušení vody a páry v jaderných elektrárnách.

Stanovení vápníku atomovou absorpční spektro-

fotometrií



8 (258.O) MDT 621.38 ELEKTRONIKA. RENTGENOVÁ TECHNIKA

TGL 17997 (бз) Geschlossene radioaktive Strahlungsquellen.

Gamma-Quellen LAA und LAB. Technische Forde-

rungen

TGL 17998 (бз) Geschlossene radioaktive Strahlungsquellen.

Gamma-Quellen LAA und LAB. Fassungen für

Gamma-Quellen LAA und LAB

(272.0) MDT 621.386 RENTGENKY. RENTGENOVÁ TECHNIKA

TGL ЗО665/ОЗ (8l) Gesundheits- und Arbeitsschutz. Quellen ioni-

sierender Strahlung. Umgang mit umschlossenen

Strahlenquellen. Arbeitsschutzgerechtes Ver-

halten

TGL 200-1548/05 (7o) Radiologische Technik. Begriffe für die tech-

nischen Mittel zur Strahlungserzeugung und

-anwendung

(341.0) MDT 621.646 ARMATURY, POTRUBÍ

TGL 32070/01 (7б) Kernkraftwerksarmaturen. Begriffe. Arten.

Bezeichnung und Bestellangaben

TGL 32О7О/О2 (7б) Kernkraftwerksarmaturen. Technische Forde-

rungen

TGL 32070/03 (7б) Kernkraftwerksarmaturen. Prüfungen

TGL 32070/04 (7б) Kernkraftwerksarmaturen. Kennzeichnung. Ver-

packung. Transport. Lagerung

Uzavřené radionuklidové zářiče. Zářiče gama

LAA a LAB. Technické požadavky

Uzavřené radionuklidové zářiče. Zářiče gama

LAA a LAB. Držáky pro zářiče gama LAA a LAB

Ochrana zdraví a bezpečnost práce. Zdroje

ionizujícího záření. Zacházení s uzavřenými

zářiči. Chování podle pravidel bezpečnosti

práce

Radiologická technika. Názvy technických pro-

středků pro výrobu a použití záření

Armatury jaderných elektráren. Názvy. Druhy.

Označování a údaje pro objednávky

Armatury jaderných elektráren. Technické po-

žadavky

Armatury jaderných elektráren. Zkoušení

Armatury jaderných elektráren. Značení. Balení.

Doprava. Skladování



(ЗЪ5.о) MDT 621.798 BALENÍ A OBALOVÁ" ÚPRAVA

TGL 25295/01 (7Ó) Radioaktive Stoffe. Verpackung für den

Transport. Typ A und B. Klassifizierung und

Definition

TGL 25295/02 (70J

TGL 25295/05 (70)

TGL 25295/06

TGL 25295/08 (7o)

TGL 25295/09 (7o)

TGL 25295/10 (70J

(777.o) MDT 666.9

TGL 21100/01 (70)

Radioaktive Stoffe. Verpackung für den

Transport. Typ A und B. Verpackungen 1.

Art. Hauptparameter

Radioaktive Stoffe. Verpackung für den

Transport. Typ A und B. Prüfbestimmungen

Typ А

Radioaktive Stoffe. Verpackung für den

Transport. Typ A und B. Prüfbestimmungen

Typ В

Radioactive Stoffe. Verpackung für den

Transport. Typ Л und B. Einsatz - В

Radioaktive Stoffe. Verpackung für den

Transport. Typ К und B. Strahlenschutz-

behälter KTI Ungesichert

Radioaktive Stoffe. Verpackung für den

Transport. Typ A und B. Strahlenschutz-

behälter KTI Gesichert

Radioaktivní látky. Balení pro přepravu.

Typ А а В. Klasifikace a definice

Radioaktivní látky. Balení pro přepravu.

Typ A a B. Obaly 1. druhu. Hlavní parametry

Radioaktivní látky. Balení pro přepravu.

Typ A a B. Vyhodnocovací zkoušky pro typ A

Radioaktivní látky. Balení pro přepravu.

Typ A a B. Vyhodnocovací zkoušky pro typ n

Radioaktivní látky. Balení pro přepravu.

Typ A a B. Vložky - В

Radioaktivní látky. Balení pro přepravu.

Typ A a B. Stínící kontejnery typu KTI -

nezajištěné

Radioaktivní látky. Balení pro přepravu.

Typ A a B. Stínící kontejnery typu KTI -

zajištěné

PROMYSL SÁDRY, VÄPNA A CEMENTU. POJIVA. MALTY A BETON

Zerstörungsfreie Prüfung von Bauwerken und

Bauteilen aus Beton. Richtlinie zur Be-

stimmung der Rohdichte mit Gammastrahlen

Nedestruktivní zkoušení stavebních celků a

stavebních dílů z betonu. Směrnice pro stano-

vení hutnosti pomocí záření gama



REJSTŘÍK HOREM TGL PODLE REGISTRAČNÍCH POŘADOVÝCH ČÍSEL

Norma TGL Strana Norma TGL Strana

S RGW 395-76 (78) 84

S RGW 396-76 (78) 87

S RGW 397-76 (78) 87

S RGW 398-76 (78) 87

S RGW 533-77 (79) 87

SD RGW 660-77 (79) 89

TGL 8223 (81) 83

TGL 8544/О1 (79) 86

TGL 8544/05 (70) 86

TGL 10646/01 (71) 86

TGL 10646/03 (77) 86

TGL 10646/04 (63) B6

TGL 12706 (82) 84

TGL 13897 (8O) 86

TGL 14466/01 (69) 88

TGL 14466/02 (69) 88

TGL 14466/03 (69) 88

TGL 17997 (63) 90

TGL 17998 (63) 90

TGL 195О9/О1 (65) 84

TGL 20601 (64) 88

TGL 21100/01 (70) 91

TGL 21363 (78) 84

TGL 21712 (67) 84

TGL 21713 (67) 85

TGL 24980 (70) 86

TGL 25120 (70) . 87

TGL 25292 (70) 87

TGL 25293 (70) 87

TGL 25294 (77) 87

TGL 25295/01 (70) 91

TGL 25295/02 (70) 91

TGL 25295/05 (70) 91

TGL 25295/06 (70) 91

TGL 25295/08 (70) 91

TGL 25295/О9 (70) 91

TGL 25295/10 (70) 91

TGL 25296/01 (74) 85

TGL 25296/02 (74) 85

TGL 25296/03 (74) 85

TGL 25296/О4 (74) 85

TGL 25296/05 (74) 85

TGL 25296/06 (74) 85

TGL 25296/07 (74) 85

TGL 25296/08 (74) 85

TGL 25296/09 (74) 85

TGL 26206 (71) 88

TGL 30665/03 (81) 90

TGL 31334/01 (75) 83

TGL 31334/04 (75) 83

TGL 31335/02 (74) 83

TGL 31336/05 (82) 83

TGL 31337/01 (81) 83

TGL 31337/02 (82) 84

TGL 31542/04 (78) 82

TGL 31542/05 (78) 82

TGL 31542/09 (79) 82

TGL 31642/10 (79) 82

TGL 31542/11 (79) 82

TGL 31542/22 (80) 82

TGL 31543/04 (73) 82

TGL 31543/05 (78) 82

TGL 31543/09 (79) 82

TGL 31543/10 (79) 83

TGL 31543/11 (79) 83

TGL 31543/22 (80) 83

TGL 32070/01 (76) 90

TGL 32070/02 (76) 90

TGL 32070/03 (76) 90

TGL 32О7О/О4 (76) 90

TGL 148-1 (63) 84

TGL 148-6 (73) 84

TGL 148-9 (65) 87

TGL 190-919/01 (79) 39

TGL 190-919/02 (79) 89

TGL 190-919/03 (79) 88

TGL 190-919/04 (79) 89

TGL 190-919/05 (79) 89

TGL 19О-919/О6 (79) 89

TGL 190-920 (79) 83

TGL 200-1548/05 (7O) 90

92



T E C H N I C K Ě N O R M Y N S R

Třídění technických norem NSR (DIN) je skupinové. Číslo oborové skupiny je

uváděno vlevo vedle MDT a názvu oborové skupiny. Normy DIN jsou uspořádány podle

vzrůstajícího registračního pořadového čísla v rámci každé oborové skupiny a jed-

notlivé oborové skupiny jsou řazeny podle vzrůstajícího MDT. Uvedená koncepce je

stejná jako např. u technických norem Rakouska a NDR, v případě NDR je však rozdě-

lení a číslování oborových skupin provedeno odlišně.

Pokud se obsah normy DIN dotýká průřezové problematiky několika oborových sku-

pin, je v seznamu norem DIN stejná norma uváděna ve všech těchto skupinách. Tato

koncepce byla zachována pro ilustraci i v následujícím soupisu, avšak celý název

normy DIN je uváděn jen v jedné oborové skupině a v dalších už je uvedeno pouze

číslo normy DIN a odkaz na oborovou skupinu, kde byl tento plný název uveden /např.

DIN 25449 (78) n. - viz oborová skupina 1120/.

Soupis technických norem NSR je opatřen číselným rejstříkem.

Technické normy NSR nesou označení DIN, dále registrační pořadové číslo a

v závorce poslední dvojčíslí roku vydání normy. Pokud ještě* následuje malé písme-

no "п.", jde o vydaný návrh technické normy. ' Některé normy mají označení DIN IEC,

DIN IEC/...VDE příp. DIN/VDE, což znamená, že odpovídající publikace IEC ^Meziná-

rodní elektrotechnické komise) resp. VDE (oborová norma Svazu německých hutníku)

byla převzata jako norma DIN. Případné lomítko v registračním pořadovém čísle

znamená s

-/1 příslušná část (zde první) téže normy DIN

-/ВЫ dodatek (příp. první, druhý atd.) к základní normě DIN

-/A 1 změna (zde první) к základní normě DIN

Upozornění pro uživateles Návrhy norem DIN nejsou v oddělení informací ÚNM

к dispozici, nebofc nejsou součástí mezinárodní výměny.
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<g 0160 мот so VŠEOBECNÍ O MATEMATICE A PŘÍRODNÍCH VĚDÁCH, ZACHOVÁNÍ PŘÍRODY, OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

DIN 25423/ВЫ. 1 (77) Probenahme bei der Radioaktivitätsüber- Odběr vzorků při kontrole radioaktivity

wachung der Luft. Hinweise zur Berechnung von ovzduší. Pokyny k výpočtu ztrát částic v pří-

Partikelverlusten in Probenahmeleitungen und vodech při odběru vzorku a pokyny ke zjišto-

Hinweise zur Fehlerermittlung anisokinetischer vái£ chyb při anisokinetickém odběru vzorků

Probenahme

DIN 25423/1 (77) Probenahme bei der Radioaktivitätsüber Odběr vzorků při kontrole radioaktivity

wachung der Luft. Allgemeine Anforderungen ovzduší. Všeobecné požadavky

DIN 25423/2 (77) Probenahme bei der Radioaktivitätsüber Odběr vzorků při kontrole radioaktivity

wachung der Luft. Spezielle Anforderungen ovzduší. Zvláštní požadavky pro odběr vzorků

bei der Probenahme aus Kanälen und Schorn- z kanálů a komínů

steinen

DIN 25423/3 (77) Probenahme bei der Radioaktivitätsüber Odběr vzorků při kontrole radioaktivity

wachung der Luft. Probenahmeverfahren ovzduší. Postup pro odběr vzorků

0400 MDT 539 FYZIKÁLNÍ STAVBA HMOTY. JADERNÁ FYZIKA. ATOMOVÁ FYZIKA. MOLEKULOVÁ FYZIKA. STRUKTURA A VLASTNOSTI MOLEKU-

LÁRNÍCH SYSTEMS. VLASTNOSTI LÁTEK

DIN 6854 (83) n. Technetium-Generatoren. Anforderungen und Techneciové generátory. Požadavky a provoz

Betrieb

DIN 25425/1 (77) Radionuklidlaboratorien. Regeln für die Laboratoře pro práce s radioaktivními látka- С

Auslegung mi. Pravidla pro projektování

DIN 25425/1 ВЫ.1 (82)n. Radionuklidlaboratorien. Regeln für die Aus- Laboratoře pro práce s radioaktivními látkami.

legung. Ausführungsbeispiele Pravidla pro projektování. Příklady provedení

DIN 25426/1 (77) Umschlossene radioaktive Stoffe. Anfor- Uzavřené radionuklidové zářiče. Požadavky A

derungen und Klassifikation a klasifikace 3



DIN 25426/2 (79)

DIN 25426/3 (82)

DIN 25426/4 (li)

DIN 25456/1 (83)

Umschlossene radioaktive Stoffe. Anforderungen

an radioaktive Stoffe in besonderer Form

Umschlossene radioaktive Stoffe. Dicht-

heitsprüfung im Zusammenhang mit Herstellung

und Bauartprüfungen

Umschlossene radioaktive Stoffe. Dichtheits-

prüfungen während des Umgangs

Neutronenfluenzmessung. Bestimmung der Fluenz

schneller Neutronen mit Aktivierungs- und

Spaltungsdetektoren

Uzavřené radionuklidové zářiče. Požadavky na

radioaktivní materiály zvláštní formy

Uzavřené radionuklidové zářiee. Zkoušky těs-

nosti v souvislosti s výrobou a typovými

zkouškami

Uzavřené radionuklidové zářiče. Zkoušky těs-

nosti během zacházení s nimi

Měření fluence neutronů. Stanovení fluence

rychlých neutronů aktivačními a štěpnými detek-

tory

DIN 25456/2 (82) n. Neutronenfluenzmessung. Bestimmung der Fluenz Měření fluence neutronů. Stanovení fluence

schneller Neutronen mit Eisenaktivierungs- rychlých neutronů detektory založenými na akti-

detektoren vaci železa

DIN 44423 (63)

DIN 44427 (72)

DIN 44807 (79)

Probeschälchen für radioaktive Stoffe Misky na vzorky radioaktivních látek

Prüfstrahler zur Funktionskontrolle von Dosis- Zkušební zářiče k funkční kontrole měřičů

leistungsmesser dávkového a expozičního příkonu

Messen, Steuern, Regeln. Abmessungen von

Prüfröhrchen aus Glas und Plastik für Radio-

aktivitätsmessungen

DIN IEC 692 (82) n. Radionuklid-Dichtemesseinrichtungen. Begriffe

und Prüfmethoden

Měření, řízení, regulace. Rozměry zkušebních

trubiček ze skla a plastické hmoty pro měření

radioaktivity

Zařízení pro měření hustoty založená na využi-

tí radionuklidů. Názvy a metody zkoušení

О42О MDT 642.1/.2

DIN 25466/ВЫ.1 (82) n.

CHEMICKÉ LABORATOŘE. ZAŘÍZENÍ LABORATOŘÍ A LABORATORNÍ NÁŘADÍ VŠEOBECNĚ

Radionuklidabzüge. Hinweise zur Ausführung und Digestoře pro práce s radioaktivními látkami.

Funktion Provedení a funkce

С

3



0560 MDT 614 VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ A OCHRANA PŘED ÚRAZY VŠEOBECNĚ

D I N ? . 5 4 2 3 / B b l . l ( 7 7 ) V i z o b o r o v á s k u p i n a 0 1 6 0

D I N 2 5 4 2 3 / 1 ( 7 7 ) V i z o b o r o v á s k u p i n a 0 1 6 0

D I N 2 5 4 2 3 / 2 ( 7 7 ) V i z o b o r o v á s k u p i n a 0 1 6 0

D I N 2 5 4 2 3 / 3 ( 7 7 ) V i z o b o r o v á s k u p i n a 0 1 6 0

0620 MDT 614.87 ÚRAZY PSSOBENÍM OKOLNÍHO PROSTŘEDÍ A JEJICH PREVENCE VŠEOBECNĚ. OCHRANA PŘED ZAŘENÍM

DIN 6804 (64) Geschlossene radioaktive Präparate in médi- Uzavřené radionuklidové zářiče v lékařských А,В

zinischen Betrieben. Regeln für den Strahlen- provozech. Pravidla ochrany před zářením

schütz

DIN 6804/1 (82) n. Strahlenschutzregeln für den Umgang mit um-

geschlossenen radioaktiven Stoffen in der

Medizin. Therapeutische Anwendung

D I N 6 8 1 4 / 5 ( 7 2 ) V i z o b o r o v á s k u p i n a 0 7 5 0

D I N 6 8 1 4 / 5 ( 8 0 ) n . V i z o b o r o v á s k u p i n a 0 7 5 0

Pravidla ochrany před zářením při zacházení

s uzavřenými zářiči v lékařství. Terapeutické

použití

DIN 6816 (64) Filmdosimetrie nach dem filteranalytischen

Verfahren zur Strahlenschutzüberwachung

DIN 6816 (82) n. Strahlenschutzüberwachung nach dem Film-

schwärzungsverfahren

DIN 6817 (бЗ) Klinische Dosimeter mit Ionisationskammern

für Röntgen- und Gammastrahlung. Regeln für

die Herstellung

Filmová dozimetrie podle postupu analýzy záření A

filtry к dozimetrické kontrole

Dozimetrická kontrola metodou filmové dozi-

metrie (postupem černání filmu)

Klinické dozimetry s ionizačními komorami pro A

rentgenové záření a záření, gama. Pravidla pro

výrobu



DIN 6817 (80,) п.

DIN 6818/1 (76j)

DIN 6818/4 (79_)

DIN 6834/1 (73)

DIN 6834/2 (73)

DIN 6834/3 (73)

DIN 6834/4 (73)

DIN 6834/5 (73)

DIN 6843 (8l)

DIN 6846/2 (83)

DIN 6847/1 (80)

Therapiedosimeter mit Ionisationskammern für

Röntgen-/ Gamma- und Elektronenstrahlung. Regel

für die Herstellung

V i z o b o r o v á s k u p i n a 0750

V i z o b o r o v á s k u p i n a 0750

Strahlenschutztüren für medizinisch genutzte

Räume. Anforderungen

Strahlenschutztüren für medizinisch genutzte

Räume. Drehflügeltüren, einflügelig mit Richt-

zarge. Masse

Strahlenschutztüren für medizinisch genutzte

Räume. Drehflügeltüren, zweiflügelig mit

Richtzarge. Masse

Strahlenschutztüren für medizinisch genutzte

Räume. Schiebetüren, einflügelig. Masse

Strahlenschutztüren für medizinisch genutzte

Räume. Schiebetüren, zweiflügelig. Masse

Strahlenschutzregeln für den Umgang mit offe-

nen radioaktiven Stoffen in der Medizin

V i z o b o r o v á s k u p i n a 0750

Terapeutický dozimetr s ionizačními komorami

pro záření X, gama a elektronové. Pravidla

pro zhotovení

Dveře chránící před zářením pro lékařské pro-

story. Požadavky

Dveře chránící před zářením pro lékařské pro-

story. Dveře s otáčivými křídly, jednokřídlo-

vé s vyrovnávacím rámem. Rozměry

Dveře chránící před zářením v lékařských pro-

storech. Dveře s otáčivými křídly, dvou-

křídlové s vyrovnávacím rámem. Rozměry

Dveře chránící před zářením v lékařských pro-

storech. Posuvné dveře, jednokřídlové. Rozměry

Dveře chránící před zářením v lékařských pro-

storech. Posuvné dveře, dvoukřídlové. Rozměry

Pravidla ochrany před zářením při zacházení

s radioaktivními látkami (otevřenými zářiči)

v lékařství

Medizinische Elektronenbeschleuniger-Anlagen. Lékařské urychlovače elektronů. Požadavky na za-

Strahlenschutzanforderungen an die Ein- řízení z hlediska ochrany před zářením

richtungen



(О
со

DIN 6847/2 (77 )

DIN 6850 (77)

DIN 6853 (во) п.

Medizinische Elektronenbeschleuniger-Anlagen.

Strahlenschutzregeln für die Errichtung

Klassifikation von innerbetrieblich verwen-

deten Strahlenschutzbehaltern, Strahlen-

schutz tischen und Strahlenschutztresoren in

nuklearmedizinischenBetrieben

Ferngesteuerte Applikationsanlagen zur The-

rapie mit umgeschlossenen radioaktiven Stof-

fen. Strahlenschutzregeln für die Herstellung

und

DIN 25400 (66) Warnzeichen für ionisierende Strahlung

DIN 25400 (82) n. Warnzeichen für ionisierende Strahlung

DIN 25401/8 (79) n. Kerntechnik. Begriffe. Strahlenschutz

DIN 25407/1 (74) Abschirmwände gegen ionisierende Strahlung.

Bleibausteine

DIH 25407/1 ВЫ. (74) Abschirmwände gegen ionisierende Strahlung.

Bleibausteine. Hinweise für die Verwendung

DIN 25407/2 (74) Abschirmwände gegen ionisierende Strahlung.

Spezielle Bauelemente

DIN 25407/2 ВЫ. (74_) Abschirmwände gegen ionisierende Strahlung.

Spezielle Bauelemente. Hinweise für die Ver-

wendung

Lékařské urychlovače elektronů. Pravidla ochrany

před zářením při jejich seřizování

Klasifikace radiačně stíněných kontejnerů,

stolů a trezoru používaných vnitroprovozně

v objektech nukleární medicíny

Dálkově řízená aplikační zařízení pro terapii

uzavřenými radionuklidovými zářiči. Pravidla

ochrany před zářením během výroby a seřizo-

vání

Výstražný znak pro ionizující záření

Výstražný znak pro ionizující záření

Jaderná technika. Názvy. Ochrana před zářením

Stěny stínící ionizující záření. Olověné bloky

Stěny stínící ionizující záření. Olověné bloky.

Pokyny к použití

Stěny stínící ionizující záření. Speciální

konstrukční prvky

Stěny stínící ionizující záření. Speciální

konstrukční prvky. Pokyny к použití

A

4

А,С



DIN 25415/1 (80)

DIN 25415/2 (7?)

Dekontamination von radioaktiv kontaminier-

ten Oberflächen. Verfahren zur Prüfung und

Bewertung der Dekontaminierbarkeit

Dekontamination von radioaktiv kontaminierten

Oberflächen. Bestimmung der Oberflächen-

kontamination

DIN 25425/2 (82) Radionuklidlaboratorien. Grundlagen für die

Erstellung betriebsinterner Strahlenschutz-

regeln

DIN 25425/2 Bbl.l(82)n. Radionuklidlaboratorien. Grundlagen für die

Erstellung betriebsinterner Strahlenschutz-

regeln. Hinweise zur Abschirmung von Gamma-

und Beta-Strahlen

DIN 25430 (78)

DIN 25430 (82) n.

DIN 25465 (79)

DIN 54115/1 (7O)

DIN 54115/4 (80)

(0

Sicherheitskennzeichnung im Strahlenschutz

Sicherheitskennzeichnung im Strahlenschutz

Messung flüssiger radioaktiver Stoffe zur

Überwachung der radioaktiven Ableitungen.

Sicherheitstechnische Anforderungen

Strahlenschutzregeln für die technische An-

wendung umschlossener radioaktiver Stoffe.

Zugelassene Körperdosen, Kontroll- und Über-

wachungsbereiche

Strahlenschutzregeln für die technische An-

wendung umschlossener radioaktiver Stoffe.

Herstellung und Prüfung ortsveränderlicher

Strahlengeräte für die Gammaradiographie

Dekontaminace radioaktivně kontaminovaných po-

vrchů. Postupy ke zkoušení a vyhodnocování

dekontaminovatelnosti

Dekontaminace radioaktivně kontaminovaných po-

vrchů. Stanovení povrchové kontaminace

Laboratoře pro práce s radioaktivními látkami.

Základy pro vypracování interních provozních

pravidel ochrany před zářením

Laboratoře pro práce s radioaktivními látkami.

Základy pro vypracování interních provozních

pravidel ochrany před zářením. Pokyny pro od-

stínění záření gama a beta

Varovné symboly v oblasti ochrany před zářením

Varovné symboly v oblasti ochrany před zářením

Měření kapalných radioaktivních látek při kon-

trole radioaktivních vývodu. Požadavky bezpeč-

nostní techniky

Pravidla ochrany před zářením při technickém

použití uzavřených radionuklidových zářičů.

Přípustné tělové dávky, rozsahy kontroly a do-

zoru

Pravidla ochrany před zářením při technickém

použití uzavřených radionuklidových zářičů. Mon-

táž a zkoušení přenosných ozařovacích zařízení

pro radiografii zářením gama



s DIN 54115/4 (82) n. Strahlenschutzregeln für die technische An-

wendung umschlossener radioaktiver Stoffe. Her-

stellung und Prüfung ortsveränderlicher Strah-

lengeräte für die Gamraaradiographie

DIN 54115/5 (во) Strahlenschutzregeln für die technische An-

wendung umschlossener radioaktiver Stoffe. Er-

richtung von Anlagen für die Gammaradio-

graphie

0750 MDT 615.84 ELEKTROTERAPIE V LÉKAŘSTVÍ. RADIOTERAPIE

DIN 6800/1 (8o) Dosismessverfahren in der radiologischen Tech-

nik. Allgemeines zur Dosimetrie von Photonen-

und Elektronenstrahlung nach der Sondenmetho-

den

DIN 6800/2 (во) Dosismessverfahren in der radiologischsn Tech-

nik. Ionisationsdosimetrie

DIN 6800/3 (8o) Dosismessverfahren in der radiologischen Tech-

nik. Eisensulfatdosimetrie

DIN 68OO/4 (во) Dosisinessverfahren in der radiologischen Tech-

nik. Filmdosimetrie

DIN 6800/5 (8o) Dosismessverfahren in der radiologischen Tech-

nik. Thermolumineszenz-Dosimetrie

DIN 6800/6 (во) Dosismessverfahren in der radiologischen Tech-

nik. Photolumineszenz-Dosimetrie

DIN 68O2/1 (78) Neutronendosimetrie. Begriffe und Benennungen

Pravidla ochrany před zářením při technickém

použití uzavřených radionuklidových zářičů.

Montáž a zkoušení přenosných ozařovacích za-

řízení pro radiografii zářením gama

Pravidla ochrany před zářením při technickém

použití uzavřených radionuklidových zářičů.

Zřizování pracovišt pro radiografii zářením

gama

Dozimetrické postupy v radiologické technice.

Všeobecně o dozimetrii fotonového a elektro-

nového záření metodami sond

Dozimetrické postupy v radiologické technice.

Dozimetrie ionizačními dozimetry

Dozimetrické postupy v radiologické technice.

Dozimetrie s použitím síranu železnatého

Dozimetrické postupy v radiologické technice.

Filmová dozimetrie

Dozimetrické postupy v radiologické technice-

Terir.oluminiscenční dozimetrie

Dozimetrické postupy v radiologické technice.

FotoluminiscenSní dozimetrie

Neutronová dozimetrie. názvosloví



DIN 6802/2 (78)

DIN 6804/1 (82) n.

DIN 6809/1 (76)

DIN 6809/2 (78)

DIN 6814/1 (8O)

DIN 6814/2 (8o)

DIN 6814/3 (72)

DIN 6814/3 (79) n.

DIN 6814/4 (80)

DIN 6814/5 (72)

DIN 6814/5 (80) n.

Neutroriendosimetrie. Berechnungsgrundlagen

V i z o b o r o v á s k u p i n a 0620

Klinische Dosimetrie. Therapeutische Anwen-

dung gebündelter Röntgen-, Gamma- und Elek-

tronenstrahlung

Klinische Dosimetrie. Interstitielle und Kon-

taktbe Strahlung mit umgeschlossenen gamma-

und beta-strahlenden radioaktiven Stoffen

Begriffe und Benennungen in der radiologischen

Technik. Anwendungsgebiete

Begriffe und Benennungen in der radiologischen

Technik. Strahlenphysik

Begriffe und Benennungen in üer radiclogisehen

Technik. Dosisgrössen und Dosiseinheiten

Begriffe und Benennungen in der radiologischen

Technik. Dosisgrössen und Dosiseinheiten

Begriffe und Benennungen in der radiologischen

Technik. Radioaktivität

Begriffe und Benennungen in der radiologischen

Technik. Strahlenschutz

Begriffe und Benennungen in der radiologischen

Technik. Strahlenschutz

Neutronová dozimetrie. Základy výpočtů

Klinická dozimetrie. Terapeutické použití

svazků záření rentgenového, elektronového a

gama

Klinická dozimetrie. Intersticiální a kon-

taktní ozařování zářením beta s použitím uza-

vřených radionuklidových zářičů gama a beta

Názvosloví v radiologické technice. Oblasti

použití

Názvosloví v radiologické technice. Fyzika zá-

ření

Názvosloví v radiologické technice. Veličiny a

jednotky (absorbované) dávky

Názvosloví v radiologické technice. Veličiny a

jednotky (absorbované) dávky

Názvosloví v radiologické technice. Radio-

aktivita

Názvosloví v radiologické technice. Ochrana

před zářením

Názvosloví v radiologické technice. Ochrana

před zářením



Q DIN 6814/6 (63) Begriffe und Benennungen in der radiologischen Názvosloví v radiologické technice. Technické

Technik. Technische Mittel zur Erzeugung von prostředky к vytvoření rentgenového a elektro-

Röntgen- und Elektronenstrahlung nového záření

DIN 6814/7 (64) Begriffe und Benennungen in der radiologischen Názvosloví v radiologické technice. Technické

Technik. Technische Mittel zur medizinischen prostředky k lékařskému použití rentgenového

Anwendung von Röntgen- und Elektronenstrahlung a elektronového záření

DIN 6814/8 (83) n. Begritfe und Benennungen in der radiologischen Názvosloví v radiologické technice. Terapie

Technik. Strahlentherapie zářením

DIN 6814/9 (72) Begriffe und Benennungen in der radiologischen Názvosloví v radiologické technice. Radioskopie

Technik. Radioskopie und Radiographie a radiografie

DIN 6814/10 (75) Begriffe und Benennungen in der radiologischen Názvosloví v radiologické technice. Scintigra-

Technik. Szintigraphie inkorporierter Radio- fie inkorporovaných radionuklidů

nuklide

DIN 6814/10 (82) n. Begriffe und Benennungen in der radiologischen Názvosloví v radiologické technice. Scintigra-

Technik. Szintigraphie inkorporierter Radio- fie inkorporovaných radionuklidů

nuklide

DIN 6814/12 (77) Begriffe und Benennungen in der radiologischen Názvosloví v radiologické technice. Elektronic-

Technik. Elektronische Datenverarbeitung in ké zpracování dat v dozimetrii

der Dosimetrie

DIN 6814/13 (78) Begriffe und Benennungen in der radiologischen Názvosloví v radiologické technice. Kolimáto-

Technik. Kollimatoren und Abschirmungen für ry a stínění pro měřicí zařízení v nukleární

nuklearmedizinische Messgeräte medicíně

DIN 6814/14 (8l) Begriffe und Benennungen in der radiologischen Názvosloví v radiologické technice. Zobrazovací

Technik. Abbildene Systeme systémy



DIN 6816 ("82) n. V i z o b o r o v á s k u p i n a 0620

DIN 6818/1 (7б) Strahlenschutzdosimeter. Allgemeine Regeln

DIN 6818/2

DIN 6818/3 (79)

DIN 6818/4 (79)

DIN 6827/1 (80)

DIN 6827/2 (75)

Strahlenschutzdosimeter. Direkt ablesbare

Ionisationskammer-Stabdosimeter für Gamma-

und Röntgenstrahlen

Strahlenschutzdosimeter. Nicht direkt ables-

bare Ionisationskammer-Stabdosimeter für

Gamma- und Röntgenstrahlen

Strahlenschutzdosimeter. Tragbare Ionisations-

kammerdos imeter für Gamma- und Röntgen-

strahlen

DIN 6818/5 (79) Strahlenschutzdosimeter. Zählrohr-Dosis-

leistungsmesser für Gamma- und Röntgen-

strahlen

Protokollierung bei der medizinische Anwen-

dung ionisierender Strahlen. Therapie mit

Röntgen-, Ganuna- und Elektronenbestrahlungs-

einrichtungen

Protokollierung bei der medizinische Anwen-

dung ionisierender Strahlen. Diagnostik und

Therapie mit offenen radioaktiven Präparaten

8

DIN 6827/2 (82) n. Protokollierung bei der medizinische Anwen-

dung ionisierender Strahlen. Diagnostik und

Therapie mit offenen radioaktiven Präparaten

Ochrana před zářením. Dozimetry. Všeobecná

pravidla

Ochrana před zářením. Dozimetry. Tužkové dozi-

metry s ionizační komorou pro záření rentgeno-

vé a gama s přímým odečítáním údajů

Ochrana před zářením. Dozimetry. Tužkové dozi-

metry s ionizační komorou pro záření rentgenové

a gama s nepřímým odečítáním ddajů

Ochrana před zářením. Dozimetry. Přenosné do-

zimetry s ionizační komorou pro záření rentgeno-

vé a gama

Ochrana před zářením. Dozimetry. Počítač dávko-

vého a expozičního příkonu záření rentgenového

a gama

Sepsání protokolu při lékařském použití ionizu-

jícího záření. Terapie na ozařovacích zařízeních

zářenínrentgenovým, elektronovým a gama

Sepsání protokolu při lékařském použití ionizu-

jícího záření. Diagnostika a terapie s otevřený-

mi radioaktivními zářiči

Sepsání protokolu při lékařském použití ionizu-

jícího záření. Diagnostika a terapie s otevřený-

mi radioaktivními zářiči



DIN 6850 (77) V i z o b o r o v á s k u p i n a 0620

DIN 6851 (80) n. Messbedingungen für abbildene Geräte in der Podmínky měření u zobrazovacích zařízení v nu-

Nuklearmedizin kleární medicine

DIN 6853 AI (82) n. Ferngesteuerte Applikationsanlagen zur Thera- Dálkově řízená aplikační zařízení pro terapii

pie mit umschlossenen radioaktiven Stoffen. uzavřenými radionuklidovými zářiči. Pravidla

Strahlenschutzregeln für die Herstellung und ochrany před zářením během výroby a seřizování.

Errichtung. Änderung 1 zum Entwurt DIN 6853 1. změna к návrhu normy DIN 6853 (viz str. 98

- oborová skupina O62o)

D I N 6 8 5 4 ( 8 3 ) n . V i z o b o r o v á s k u p i n a 0 4 0 0

0760 MDT 616/618 PATOLOGIE. KLINICKÁ MEDICÍNA. RADIODIAGNOSTIKA. ODONTOLOGIE. ORTOPEDIE. CHIRURGIE. OČNÍ LÉKAŘSTVÍ.

GYNEKOLOGIE. PORODNICTVÍ

DIN 6827/2 (82) n. V i z o b o r o v á s k u p i n a 0750

0910 MDT 62-408 STAV POVRCHU P Ř E D M Ě T S

D I N 2 5 4 1 5 / 1 ( 8 0 ) V i z o b o r o v á s k u p i n a 0 6 2 0

D I N 2 5 4 1 5 / 2 ( 7 7 ) V i z o b o r o v á s k u p i n a 0 6 2 0

0 7 8 0 MDT 6 2 I N Ž E N Ý R S T V Í . TECHNIKA VŠEOBECNĚ

DIN 25419/1 (77) Störfallablaufanalyse. Störfallablaufdia-

gramm. Methode und Bildzeichen

DIN 25419/2 (79J Störfallablaufanalyse. Auswertung des

Störfallablaufdiagramms mit Hilfe der

Wahrscheinlichkeitsrechnung

Analýza průběhu havárie . Diagram průběhu

havárie. Metoda a grafické symboly

Analýza průběhu havárie . Vyhodnocení diagramu

průběhu havárie pomocí poctu pravděpodnosti

^ Poznámka zpracovatele: Jsou uvažována jaderně energetická zařízení.



DIN 25448 (80) Ausfalleffektanalyse

1Q4Q MDT 62О.1 ZKOUŠENÍ MATERIALS VŠEOBECNĚ

DIN 53750 Werkstoffprüfung. Verfahren zur Bestrahlung

mit energiereichen Strahlen

1050 MDT 620.1.05 ZKUŠEBNÍ STROJE A ZAŘÍZENÍ VŠEOBECNĚ

Analýza účinku výpadku

Zkoušení materiálů. Ozařovací postupy vysoko-

energetickým zářením

DIN 4 4 8 0 7 (79) V i z o b o r o v á s k u p i n a O4OO

1080 MDT 620.2 NAUKA 0 ZBOŽÍ. SUROVINY A MATERIÁLY. NEBEZPEČNÉ ZBOŽÍ

DIN 254 22 (вз) n. Aufbewahrung radioaktiver Stoffe. Anforderun- Ukládání radioaktivních látek. Požadavky na

gen an Aufbewahrungseinrichtungen und deren zařízení k ukládání a na prostory k jejich

Aufstellungsräume zum Strahlen-, Brand- und zřizování z hledisek ochrany před zářením,

Diebstahlschutz požárem a fyzickým odcizením

Poznámka zpracovatele: Jsou uvažována jaderně energetická zařízení.



1110 MDT 621.039 JADERNÁ TECHNIKA VŠEOBECNĚ

DIN 25401/1 (79) n. Kerntechnik. Begriffe. Physikalische und che-

mische Grundlagen

DIN 25401/6 (79) n. Kerntechnik. Begriffe. Isotopentrennung

PIN 25404 (76) Kerntechnik. Formelzeichen

DIN 25409 ВЫ. (74) Fernbedienungsgeräte zum Arbeiten hinter

Schutzwänden. Hinweise für die Verwendung

DIN 25409/1 (74) Fernbedienungsgeräte zum Arbeiten hinter

Schutzwänden. Ferngreifer. Masse

DIN 25409/2 (74) Fernbedienungsgeräte zum Arbeiten hinter

Schutzwänden. Parallel-Manipulatoren mit 3 Ge-

lenken. Masse

DIN 254O9/3 (74) Fernbedienungsgeräte zum Arbeiten hinter

Schutzwänden. Parallel-Manipulatoren in Tele-

skopbauart. Masse

DIN 25409/4 (77) Fernbedienungsgeräte zum Arbeiten hinter

Schutzwänden. Parallel-Manipulatoren in Tele-

skopbauart. Anforderungen

DIN 25409/5 (77) Fernbedienungsgeräte zum Arbeiten hinter

Schutzwänden. Parallelmanipulatoren mit

3 Gelenken. Anforderungen

DIN 25409/6 (78) Fernbedienungsgeräte zum Arbeiten hinter

Schutzwänden. Ferngreifer. Anforderungen

Jaderná technika. Názvy. Fyzikální a chemické

základy

Jaderná technika. Názvy. Separace izotopů

Jaderná technika. Symboly ve vzorcích

Dálkově ovládaná zařízeni pro práce za ochran-

nými stěnami. Pokyny к použití

Dálkově ovládaná zařízení pro práce za ochran-

nými stěnami. Dálkový podavač. Rozměry

Dálkově ovládaná zařízení pro práce za ochran-

nými stěnami. Paralelní manipulátory se třemi

klouby. Rozměry

Dálkově ovládaná zařízení pro práce za ochran-

nými stěnami. Paralelní manipulátory telesko-

pické konstrukce. Rozměry

Dálkově ovládaná zařízení pro práce za ochran-

nými stěnami. Paralelní manipulátory telesko-

pické konstrukce. Požadavky

rálkově ovládaná zařízení prc práce za ochran-

nými stěnami. Paralelní manipulátory se třemi

кlouby. Po žadavky

Dálkově ovládaná zařízení pro práce za ochran-

nými stěnami. Dálkový podavač. Požadavky

C,D

А,С

А,С

А,С

А,С



о
CD

DIN 25409/7 (8o) Fernbedienungsgeräte zum Arbeiten hinter

Schutzwänden. Kraftmanipulatoren mit elek-

trischen Antrieben. Anforderungen und Prü-

fungen

DIN 25409/8 (82) Fernbedienungsgeräte zum Arbeiten hinter

Schutzwänden. Kraftmanipulatoren. Bedientei-

le. Anordnung und Kennzeichnung

DIN 25410 (74) Kerntechnische Anlagen. Oberflächensauber-

keit von Bauteilen

Dálkově ovládaná zařízení pro práce za ochran-

nými stěnami. Manipulátory s elektrickým poho-

nem. Požadavky a zkoušení

Dálkově ovládaná zařízení pro práce za ochran-

nými stěnami. Zvedací manipulátory. Obslužné

části. Požadavky a značení

Jaderně technické celky. Čistota povrchů kon-

strukčních Částí

C,D,E

DIN 25410/1 (82) n. Kerntechnische Anlagen. Oberflächensauber-

keit von Bauteilen. Sauberkeitstufen

DIN 25410/2

DIN 25410/3 (79)

DIN 25410/4 (79)

DIN 25410/5 (82)

DIN 25413/1 (82)

Kerntechnische Anlagen. Oberflächensauber-

keit von Bauteilen. Reinigung und Konservie-

rung von Kreislaufsystemen einschliesslich

zugehöriger Komponenten

Kerntechnische Anlagen. Oberflächensauber-

keit von Bauteilen. Anforderungen an die Ver-

packung

Kerntechnische Anlagen. Oberflächensauber-

keit von Bauteilen. Massnahmen auf der Bau-

stelle

Kerntechnische Anlagen. Oberflächensauber-

keit von Bauteilen. Sauberkeitbereiche

Klassifikation von Abschirmbetonen nach Ele-

mentanteilen. Abschirmung von Neutronen-

strahlung

Jaderně technické celky. Čistota povrchů kon-

strukčních částí. Stupně čistoty

Jaderně technické celky. Čistota povrchů kon-

strukčních částí. Čistění a konzervování obě-

hových systémů včetně příslušejících komponent

Jaderně technické celky. Čistota povrchů kon-

strukčních částí. Požadavky na balení

Jaderně technické celky, čistota povrchů kon-

strukčních částí. Opatření na staveništi

Jaderně technické celky. Čistota povrchů kon-

strukčních částí. Obla-rti čistoty

Klasifikace stínících betonů podle obsahu prvků.

Odstínění neutronového záření

C.B



DIN 25413/2 (82)

DIN 25423/ВЫ. 1 (77)

DIN 25423/1 (77)

DIN 25423/2 (77)

DIN 25423/3 (77)

DIN 25424/1 ( 8 l )

DIN 25425/1 (77)

DUJ 25425A Bbl.l(82)n.

DIN 25425/2 (82)

DIN 25425/2 Bbl.l(82)n.

DIN 25426/1 (77)

DIN 25426/2 ( 7 9 )

DIN 25426/3 (82)

DIN 25426/4 (77)

DIN 25435/1 (79)

K l a s s i f i k a t i o n von Abschirmbetonen nach E l e - K l a s i f i k a c e s t í n í c í c h betonů podle obsahu prvků,
mentante i len. Abschirmung von Gammastrahlungen Odstínění záření gama

V i z o b o r o v á s k u p i n a 0160

V i z o b o r o v á s k u p i n a 0160

V i z o b o r o v á s k u p i n a 0160

V i z o b o r o v á s k u p i n a 0160

Pehlerbaumanalyse. Methode und Bi ldze ichen Stromová analýza yoruch.Metoda a gra f ické symbo-

l y

V i z o b o r o v á s k u p i n a 0400

V i z o b o r o v á s k u p i n a 0400

V i z o b o r o v á s k u p i n a 0620

V i z o b o r o v á s k u p i n a 0620

V i z o b o r o v á s k u p i n a 0400

V i z o b o r o v á s k u p i n a 0400

V i z o b o r o v á s k u p i n a 0400

V i z o b o r o v á s k u p i n a 0400

Kerntechnische Anlagen. Wiederkehrende Prü-
fungen. Mechanis ierte Ultraschal lprüfung

Jaderně technická z a ř í z e n í . Provozní kontro ly .
Mechanizovaná zkouška ultrazvukem



DIN 25435/2 (79)

DIN 25435/3 (во)

DIN 25435/4 (79)

DIN 25466 (8l) n.

DIN 25466/ВЫ.1 (82) n.

DIN 44423 (63)

DIN 44427 (72)

DIN 44427 (8l) n.

DIN 53781 (80)

DIN 55991 (Bl) n.

Kerntechnische Anlagen. Wiederkehrende Prü-

fungen. Magnetpulverprüfung

Kerntechnische Anlagen. Wiederkehrende Prü-

fungen . Druckprüfung

Kerntechnische Anlagen. Wiederkehrende Prü-

fungen. Sichtprüfung

Radionuklidabzüge. Anforderungen an die Aus-

führung und an die Betribsweise

V i z o b o r o v á s k u p i n a 0420

V i z o b o r o v á s k u p i n a 0400

V i z o b o r o v á s k u p i n a 0400

Messen, Steuern, Regeln. Prüfstrahler und Auf-

bewahrungsbehälter. Masse. Anforderungen

Prüfung von Beschichtungstoffen. Verfahren

zur Prüfung der Beständigkeit von Beschich-

tungen gegen ionisierende Strahlung in kern-

technischen Anlagen

Prüfung von Beschichtungstoffen. Beschich-

tung für kerntechnische Anlagen. Anforderungen.

Prüfungen

Jaderně technická zařízení. Provozní kontroly.

Zkouška magnetickou práškovou metodou

Jaderně technická zařízení. Provozní kontroly.

Tlaková zkouška

Jaderně technická zařízení. Provozní kontroly.

Vizuální kontrola

Digestoře pro práce s radioaktivními látkami.

Provedení a funkce

DIN IBC 45.116 (78) n. Analoge Zählratenmesser. Eigenschaften und
Prüfmethoden

Měření, řízení, regulace. Zkušební zářiče a kon-

tejnery к jejich ukládání. Rozměry. Požadavky

Zkoušení povlakových materiálů. Postup zkou-

šení stálosti povlaků к působení ionizujícího

záření v jaderně technických zařízeních

Zkoušení povlakových materiálů. Povlaky pro

jaderně technická zařízení. Požadavky. Zkoušky

Analogové měřiče četnosti impulsů. Vlastnosti
a mstody zkoušení



112О MDT 621.039.4/.5 REAKTOROVÁ TECHNIKA. JADERNÉ (ŠTĚPNÉ) REAKTORY

DIN 254О1/2 (79) n. Kerntechnik. Begriffe. Reaktorauslegung

DIN 25401/3 (79) n

Jaderná technika. Ná~"V- Projektování reaktoi'

DIN 25401/4 (79) n.

DIN 25401/5 (79) n.

DIN 25403/1 (82)

DIN 25403/2 (75)

DIN 25403/3 (75)

DIN 25403/4 (77.)

Kerntechnik. Begriffe. Reaktortechnik und

Betrieb

Kerntechnik. Begriffe. Kernmaterialüber-

wachung

Kerntechnik. Begriffe. Brennstoffkreislauf

Kritikalitatssicherheit bei der Verarbeitung

und Handhabung von Kernbrennstoffen. Grund-

sätze

Kritikalitatssicherheit bei der Herstellung

und Handhabung von Kernbrennstoffen. Kritika-

litätsdaten für Uran 235-Metall-Leichtwasser-

-Mischungen

Kritikalitatssicherheit bei der Herstellung

und Hanhabung von Kernbrennstoffen. Kritika-

litätsdaten für Plutonium 239-Metall-Leicht-

wasser-Mischungei

Kritikalitatssicherheit bei der Herstellung

und Handhabung von Kernbrennstoffen. Kritika-

litätsdaten für Uran 235-Dioxid-Leichtwasser-

-Mischungen

Jaderná technika. Názvy. Reaktorová technika

a provoz

Jaderná technika. Názvy. Kontrola jaderného

paliva (jaderné záruky)

Jaderná technika. Názvy. Palivový cyklus

Jaderná bezpečnost při výrobě a manipulaci

s jadernými palivy. Zásady

Jaderná bezpečnost při výrobě a manipulaci

s jadernými palivy. Hodnoty kritičnosti pro

směs kovový uran-235 - lehká voda

Jaderná bezpečnost při výrobě a manipulaci

s jadernými palivy. Hodnoty kritičnosti pro

směs kovové plutonium-239 - lehká voda

Jaderná bezpečnost při výrobě a manipulaci

s jadernými palivy. Hodnoty kritičnosti pro

směs dioxid uranu-235 - lehká voda



го
DIN 25403/5

DIN 25403/6 (77)

DIN 25403/7 (80)

DIN 254ОЗ/8 (83)

DIN 25405 (70)

DIN 25406/1 (77)

DIN 25406/2 (80)

Kritikalitätssicherheit bei der Herstellung

und Handhabung von Kernbrennstoffen. Kritika-

litätsdaten für Plutonium 239-Dioxid-Leicht-

wasser-Mischungen

Kritikalitätssicherheit bei der Herstellung

und Handhabung von Kernbrennstoffen. Kritika-

litätsdaten für Plutonium 239-Nitrat-Leicht-

wasser-Mischungen

Kritikalitätssicherheit bei der Herstellung

und Handhabung von Kernbrennstoffen. Kritika-

litätsdaten für niedrig angereicherte Uran-

dioxid-Stabgitter in Wasser

Kritikalitätssicherheit bei der Verarbeitung

und Handhabung von Kernbrennstoffen. Kritika-

litätsdaten für Uranylnitrat (lOO% Uran 235)-

-Leichtwasser-Mischung

Gesichtspunkte für eine sichere Auslegung von

termischen Reaktoren bezüglich des Reaktivi-

ta tsverhaltens

Schleusen am Reaktorsicherheitsbehälter von

Kernkraftwerken. Personenschleusen. Sicher-

heitstechnische Anforderungen

Schleusen am Reaktorsicherheitsbehälter von

Kernkraftwerken. Materialschleusen. Sicher-

heitstechnische Anforderungen

Jaderná bezpečnost při výrobě a manipulaci

s jauernými palivy. Hodnoty kritičnosti pro

směs dioxid plutonia-239 - lehká voda

Jaderná bezpečnost při výrobě a manipulaci

s jadernými palivy. Hodnoty kritičnosti pro

směs dusičnan plutonia-239 - lehká voda

Jaderná bezpečnost při výrobě a manipulaci

s jadernými palivy. Hodnoty kritičnosti pro

mříž tyčí z dioxidu nízko obohaceného uranu

ve vodě

Jaderná bezpečnost při výrobě a manipulaci

s jadernými palivy. Hodnoty kritičnosti pro

směs dusičnanu uranylu (lOO % uranu-235)-

lehká voda

Hlediska na bezpečné projektování tepelných

reaktorů podle jejich reaktivity

Průchodyna herraetizačním systému v jaderných
elektrárnách. Osobní průchody. Požadavky bez-
pečnostní techniky

Průchody na hermetizačním systému v jaderných
elektrárnách. Materiálové průchody. Požadavky
bezpečnostní techniky

В,С

C,D

D,E

DIN 25411 (75; Kernreaktoren. Sinnbilder Jaderné reaktory. Symboly



DIN 25411 (82) n. Kernreaktoren. Graphische Symbole Jaderné reaktory. Grafické symboly

DIN 25414 (83)

DIN 25417/1 (78)

DIN 25421 (80)

DIN 25427/1 (77)

Lüftungstechnische Anlagen in Kernkraft-

werken. Sicherheitstechnische Anforderungen

Übergeordnete Anforderungen an die elektrische

Energieversorgung des Sicherheitssystems. Ein-

blockanlagen. Sicherheitstechnische Anforde-

rungen

Verwendung von Borsilikatglas-Raschigringen

als Neutronenabsorber in Spaltstofflösungen

Auslegung von zweifach geknickten gasgefüllten

Kanälen in Abschirmwänden aus Beton gegen

Gammastrahlung. Begriffe und Voraussetzungen

Vzduchotechnická zařízení v jaderných elektrár-

nách. Požadavky bezpečnostní techniky

Mimořádné požadavky na zásobování bezpečnost-

ního systému elektrickou energií. Jednobloko-

vá zařízení. Požadavky bezpečnostní techniky

Použití Raschigových kroužků z borosilikáto-

vého skla jako absorbátorů neutronů v rozto-

cích jaderného paliva

Projektování dvakrát zahnutých plynem plněných

kanálů v betonových stěnách stínících záření

gama. Názvy a předpoklady

DIN 25427/2 (77) Auslegung von zweifach geknickten gasgefüllten Projektování dvakrát zahnutých plynem plněných

DIN 25428 (76)

DIN 25429 (82) n.

DIN 25433 (78)

Kanälen in Abschirmwänden aus Beton gegen

Gammastrahlung. Bemessung des Kanals und der

Eisenverstärkung bei Punktquellenstrahlung

und kollimierter stuahlung

Kerntechnische Anlagen. Lagerbecken für Brenn-

elementbündel von wassergekühlten Leistungs-

reaktoren

Prüfprogramm für Abschirmungen von Heissen

Zellen mit punktförmigen Gairanastrahlern

kanálů v betonových stěnách stínících záření

gama. Vyměření kanálu a zesílení železem u bo-

dových zdrojů záření a u kolimovaného paprsku

Jaderně technická zařízení. Skladovací nádrže

pro palivové články energetických reaktorů

chlazených vodou

Program zkoušení stínění horkých komor bodový-

mi zářiči gama

Kennzeichnung von Brennelementen für Leistungs- Ojnaoování palivových článků pro energetické
reaktoren reaktory



DIN 254 34 (li)

DIN 25434 (во) п.

DIN 25435/5 (8l)

DIN 25436 (80)

DIN 25437/1 (79)

DIN 25440 (82)

DIN 25441 (82) n.

DIN 25442 (80)

Reaktorschutzsystem und Überwachung von Sicher- Ochranný systém reaktoru a kontrola bezpeč-

heitseinrichtungen. Sicherheitstechnische. An- nostníoh zařízení. Požadavky bezpečnostní

forderungen . techniky

Reaktorschutzsystem und Überwachung von Sicher- Ochranný systán reaktoru a kontrola bezpeč-

heitseinrichtungen. Sicherheitstechnische An- nostních zařízení. Požadavky bezpečnostní

forderungen techniky

s

Kerntechnische Anlagen. Wiederkehrende Prüfun-

gen. Protokjllvordrucke zur Dokumentation

der Daten mechanisierter Ultraschi. J.lprüfein-

richtungen

Integrale Leckratenprüfung des Sicherheits-

behälters mit der Absolutdruckmethode. Sicher-

heitstechnische Anforderungen

Auslegung der Reaktorkerne von gasgekühlten

Hochtemperaturreaktoren. Berechnung der Helium-

Stoffwerte . Sicherheitstechnische Anforderun-

gen

Klassifikation der Räume des Kontrollbereiches

von Kernkraftwerken nach Ortsdosisleistungen

Überwachung der Radioaktivität in der Raumluft

von Kernkraftwerken. Sicherheitstechnische

Anforderungen

Ermittlung der Abschaltreaktivität. Sicher-
heitstechnische Anforderungen

Jaderně technická zařízení. Provozní kontroly.

Formuláře protokolů к dokumentaci dat z mecha-

nizovaných zkoušek ultrazvukem

Integrální zkouška těsnosti nádoby hermetizač-

ního systému metodou absolutního tlaku. Poža-

davky bezpečnostní techniky

Projektování jádra vysokoteplotních reaktorů

chlazených plynem (HTGR). Výpočet heliových

hodnot. Požadavky bezpečnostní techniky

Klasifikace prostorů v kontrolované oblasti ja-

derných elektráren podle lokálních dávkových

příkonů

Sledování radioaktivity ovzduší uvnitř jader-

ných elektráren. Požadavky bezpečnostní techni-

ky

Stanovení reaktivity při odstavení reaktoru.
Požadavky bezpečnostní techniky

A,D



DIN 25445/5 (78)

DIN 25446 (82) n .

DIN 25447 (83) n .

DIN 25449 (83,)

DIN 25453 (82)

DIN 25456/1 (83)

DIN 25456/2 (82) n .

DIN 25458 (78)

DIN 25463 (82)

DIN 25463/ВЫ.1 (83)

DIN 25465 (79)

Auslegung von Kernkiaftwerken gegen seismische

Einwirkungen. Seismische Instrumentierung.

Sicherheitstechnisjhe Anforderungen

Abschaltsysteme von Leichtwasserreaktoren

Nachwarmeabführsystéme von Leichwasserreak-

toren

Auslegung der Stahlbetonbauteile von Kern-

kraftwerken unter Belastungen aus inneren

Störfällen

Prüfprogramm für Abschirmungen in Kernkraft-

werken

V i z o b o r o v á s k u p i n a 04O0

V i z o b o r o v á s k u p i n a 0400

Ortsfsstes System zur Überwachung von Orts-

dosisleistungen innerhalb von Kernkraftwerken.

Sicherheitstechnische Anforderungen

Berechnung der Nachtzerfallsleistu'.ig der

Kernbrennstoffe von Leichtwasserraaktoren

Berechnung der Nachzerfallsleistung der Kern-

brennstoffe von Leichtwasserreaktoren. Doku-

mentation und Erläuterungen

V i z o b o r o v á s k u p i n a 0620

ZajiStění jaderných elektráren proti

seismickým vlivům. Seismické přístrojové vy-

bavení. Požadavky bezpečnostní techniky

Systémy odstavení lehkovodních reaktorů

Systémy odvodu dodatečného tepla u lehkovod-

ních reaktorů

Projektování železobetonových konstrukcí ja-

derných elektráren odolných proti namáhání

způsobenému vnitřními havarijními stavy

Program zkoušení stínění v jaderných elek-

trárnách

Stacionární systém kontroly lokálních dávko-

vých příkonů uvnitř jaderných elektráren. Po-

žadavky bezpečnostní techniky

Výpočet výkonu vyhořelých jaderných paliv

u lehkovodních reaktorů

Výpočet výkonu vyhořelých jaderných paliv

lehkovodních reaktorů. Dokumentace a vysvětle-

ní

(Л



DIN 25467/1 (81) Notstromerzeugungsanlagen mit Dieselaggregaten Zařízení pro nouzové napájení dieselovými

in Kernkraftwerken. Auslegung. Sicherheitstech- agregáty v jadern/ch elektrárnách. Projekto-

nische Anforderungen vání. Požadavky bezpečnosti techniky

DIN 25467/2 (82) n. Notstromerzeugungsanlagen mit Dieselaggregaten Zařízení pro nouzové napájení dieselovými

in Kernkraftwerken. Prüfungen. Sicherheitstech- agregáty v jaderných elektrárnách. Zkoušení,

nische Anforderungen Požadavky bezpečnostní techniky

DIN 25476 (83) Primärkühlmittel-Reinigungsanlagen in Kern- Zařízení na čištění primárního chladivá v ja-

kraftwerken mit Leichtwasserreaktoren děrných elektrárnách s lehkovodními reaktory

DIN 44837 (.83) n. Werkprüfungen an leittechnische Geräten des Provozní zkoušky technických zařízení bezpeč-

Sicherheitssystems nostního systému

1130 MDT 621.039.58/.7 OTÁZKY BEZPEČNOSTI V JADERNÉ TECHNICE. ZPRACOVÁNÍ RADIOAKTIVNÍCH 0DPAD8

DIN 6816 (82) n. V i z - o b o r o v á s k u p i n a О62О

DIN 254О1/7 (79^ n. Kerntechnik. Begriffe. Sicherheit kerntechni- Jaderná technika. Názvy. Bezpečnost jaderně

scher Anlagen technických zařízení

D I N 2 5 4 0 1 / 8 ( 7 9 ) n . V i z o b o r o v á s k u p i n a 0 6 2 0

DIN 25416/1 (8lj Anlagen zur Behandlung von radioaktiv kontami- Zařízení na zpracování radioaktivně kontamino- A,D

niertem Wasser in Kernkraftwerken. Sicherheits- váné vody v jaderných elektrárnách. Požadavky
technische Anforderungen bezpečnostní techniky

DIN 25416/2 (83/ Anlagen zur Behandlung von radioaktiv kontami- Zařízení na zpracování radioaktivně kontamino- A
niertem Wasser in Kernkraftwerken. Verfahren váné vody v jaderných elektrárnách. Postup

DIN 25417/2 (83) Übergeordnete Anforderungalan die elektrische Mimořádné požadavky na zásobování bezpečnost-

Energieversorgung des Sicherheitssysteme in ního systému jaderných elektráren elektrickou

Kernkraftwerken. Kernkraft-Mehrblockanlagen. energií. Zařízení pro elektrárny s více bloky.

Sicherheitstechnische Anforderungen Požadavky bezpečnostní techniky



DIN 25420/1 (81) Errichtung von Heissen Zellen aus Beton. An- Zřizování horkých komor z betonu. Požadavky

forderungen für Zellen für fernbedienten Betrieb na provoz komor s dálkovým ovládáním

DIN 25420/1 Bbl.l(82jn. Errichtung von Heissen Zellen aus Beton. An-

forderungen für Zellen für fernbedienten Be-

trieb. Ausführungsbeispiele

DIN 25420/1 Bbl.2(82Jn. Errichtung von Heissen Zellen aus Beton. An-

forderungen für Zellen für fernbedienten Be-

trieb. Abschirmberechnungen

DIN 25420/2 (82) n. Errichtung von Heissen Zellen aus Beton. An-

forderungen für Zellen für fernbedienten Be-

trieb. Anforderungen für Prozess- und Lager-

zellen

D I N 2 5 4 2 2 ( 8 3 ) n . V i z o b o r o v á s k u p i n a 1 0 8 0

DIN 25459 (ei) n. Sicherheitsumschliessungen aus Stahlbeton und

Spannbeton für Kernkraftwerke

DIN 25461 (83) n. Komponenten für nukleare Wiederaufar-

beitung-, Ver- und Entsorgungsanlagen.

Armaturen

DIN 25461/ВЫ. 1 (83) n. Komponenten für nukleare Wiederaufar-

beitung-, Ver- und Entsorgungsanlagen.

Anwendungshi1fe n

DIN 25475/1 (83) n. Kerntechnische Anlagen. Oberwachungssystéme.

Körperschallüberwachung zum Erkennen loser

Teile

Zřizování horkých komor z betonu. Požadavky

na provoz komor s dálkovým ovládáním. Příklady

provedení

Zřizování horkých komor z betonu. Požadavky

na provoz komor s dálkovým ovládáním. Výpočty

stínění

Zřizování horkých komor z betonu. PožadavKy na

provoz komor s dálkovým ovládáním. Požadavky na

zpracovací a skladovací komory

Hermetizační systémy jaderných elektráren ze žele-

zobetonu a z předpjatého betonu

Komponenty pro zařízení určená к přepracová-

ní a likvidaci jaderného paliva а к zásobování

tímto palivem. Armatury

Komponenty pro zařízení určená к přepracová-

ní a likvidaci jaderného paliva а к zásobování

tímto palivem. Návody к použití

Jaderně technická zařízení. Kontrolní (monito-

rovací) systémy. Zvuková kontrola zjištování

uvolněných konstrukčních částí



GO
DIN 25479/2 (8l) n. Lagerung und Handhabung von Brennelementen in

Kernkraftwerken. Zulässige Werkstoffe. Lasten

und Spannungen für Brennelementlagerbecken

Skladování a manipulace s palivovými články

v jaderných elektrárnách. Přípustné materiály.

Zatížení a napětí skladovacích nádrží pro pa-

livové články

D I N 4 4 8 3 7 ( 8 3 ) n . V i z o b o r o v á s k u ' p i n a 1 1 2 0

1200 MDT 621.3(VDE 03) SOUPIS PŘEDPISU* VDE. SKUPINA 3. IZOLAČNÍ MATERIÁLY

DIN IEC 15B(CO)51/VDE Leitfaden zur Bestimmung der Wirkung ioni- Návod ke stanovení účinků ionizujícího zá-

0306/4 (82) n. sierender Strahlung auf Isolierstoffe. Teil 4. ření na izolační materiály. Část 4. Klasifi-

Klassifikationssystem für den Einsatz unter kicní systém pro použitelnost pod zářením

Strahlung /VDE-Richtlinie/ /Směrnice VDE/

DIN IEC 544/2/VDE

0306/2 (82) n.

DIN IEC 544/3/VDE
G3O6/3 (82) n.

Leitfaden zur Bestimmung der Wirkung ioni-

sierender Strahlung auf Isolierstoffe. Teil 2.

Bestrahlungsverfahren /VDE-Richtlinie/

Leitfaden zur Bestimmung der Wirkung ioni-

sierender Strahlung auf Isolierstoffe. Teil 3.

Prüfverfahren für bleibende Veränderungen

/VDE-Richtlinie/

Návod ke stanovení účinku ionizujícího záření

na izolační materiály. Část 2. Postup při oza-

řování /Směrnice VDE/

Návod ke stanovení účinku ionizujícího záření

na izolační materiály. Část 3. Postup zkoušení

při trvalých změnách /Směrnice VDE/

1210 MDT 621.3(VDE 04) SOUPIS PŘEDPIsB VDE. SKUPINA 4. MĚŘENÍ A ZKOUŠENÍ

DIN 57412/1/VDE Elektronische Messgeräte, die in Verbindung

0412/1 (83) mit ionisierender Strahlung verwendet werden.

Schutzmassnahmen /VDE-Bestinunung/

Elektronické měřicí přístroje používané v pro-

středí ionizujícího záření. Ochranná opatření.

/Ustanovení VDE/

1230 MDT 621.3 (VDE Об) SOUPIS PŘEDPISO VDE. SKUPINA 6. INSTALAČNÍ MATERIÁL. VYPÍNAČE. VYSOKONAPĚŤOVÁ" ZAŘÍZENÍ

DIN IEC 544/1/VDE
0306/1 (82) n.

Leitfaden zur Bestimmung der Wirkung ioni-

sierender Strahlung auf Isolierstoffe. Teil 1.

Grundlagen der Strahlenwirkung /VDE-Hichtlinie/

Návod ke stanovení tíčinků ionizujícího záření

na izolační materiály. Část 1. Základy účinků

záření /Směrnice VDE/



1410 MDT 621.3.049.7 ELEKTRICKÉ KONSTRUKČNÍ PRVKY VŠEOBECNĚ. KONSTRUKČNÍ ČÁSTI A MATERIÁLY

DIN IEC 547 (3l) n. Kassetten und Überrahmen zum Einbau in 19-inch Modulární zásuvné jednotky a normalizovaný mon-

Gestelle nach NIM-Standard (für kernphysika- tážní rám v 19-ti palcové soustavě na základě

lische elektronische Geräte)

DIN IEC 552 (83) CAMAC-Organisation von Mehrrahmen-Systemen.

Festlegung des Branch-Highway und der CAMAC-

-Rahmensteuerung Typ Al

DIN IEC 678 (82) Definitionen von CAMAC-Begriffe, die in IEC-

-Publikationen verwendet werden

1480 MDT 621.311 ELEKTRÁRNY. NAPÁJECÍ ZDROJE

CO

DIN 25406/1 (77)

DIN 25406/2 (80)

DIN 25414 (83)

DIN 25416/2 (83)

DIN 25417/1 (78)

DIN 25417/2 (вз)

DIN 25440 (82)

DIN 25445/5 (78)

DIN 25449

DIN 25453 (82)

V i z o b o r o v á s k u p i n a 1120

V i z o b o r o v á s k u p i n a 112О

V i z o b o r o v á s k u p i n a 1120

V i z o b o r o v á s k u p i n a 1130

V i z o b o r o v á s k u p i n a 1120

V i z o b o r o v á s k u p i n a 1130

V i z o b o r o v á s k u p i n a 1120

V i z o b o r o v á s k u p i n a 1120

V i z o b o r o v á s k u p i n a 1120

V i z o b o r o v á s k u p i n a li.20

normy NIM (pro elektronické př ís t ro je jaderné techniky)

CAMAC - o r g a n i z a c e s e s t a v s v í c e rámy. S p e c i -
f i k a c e k a n á l u v ě t v e a ř a d i č e rámu CAMAC typu Al

D e f i n i c e názvů CAMAC, používaných v p u b l i k a -
c í c h IEC



D I N 2 5 4 5 8 ( 7 8 ) V i z o b o r o v á s k u p i n a 1 1 2 0

D I N 2 5 4 6 7 / 1 (Si) V i z o b o r o v á s k u p i n a ' 1 1 2 О

D I N 2 5 4 6 7 / 2 ( 8 2 ) n . V i z o b o r o v á s k u p i n a 1 1 2 О

D I N 2 5 4 7 6 ( в з ) i . . V i z o b o r o v á s k u p i n a 1 1 2 0

1 7 3 0 MDT 6 2 1 . 3 1 5 . 6 2 6 P R S C H O D K Y

DIN 25431 (8l) Kabeldurchführungen im Reaktorsicherheits-

behalter. Sicherheitstechnische Anforderungen

2090 MDT 621.317.7 ELEKTRICKÉ MĚŘICÍ PŘÍSTROJE

DIN 44801 (16) Alpha-, Beta- und Alpha-Beta-Kontaminations-

messgsräte und -monitoren

DIN 44801/1 (82) n. Oberfläche-Kontaminationsmessgerät und -Moni-

toren für Alpha-, Beta- und Gamma-Strahlung.

Allgemeine Anforderungen

DIN 448O3 (81.)

DIN IEC 577 (,8l)

Messen, Steuern, Regeln. Elektrische Messge-

räte mit umschlossenen radioaktiven Stoffen

Mit ionisierender Strahlung (radiometrisch)

arbeitende Dickenmesseinrichtungen für flä-

chige Materialien oder Beschichtungen

Kabelové průchodky nádobami hermetizačního

systému reaktoru. Požadavky bezpečnostní tech-

niky

Přístroje pro měření a sledování kontaminace

zářiči alfa, beta a alfa-beta (současněj

Přístroje pro měření a sledování povrchové kontami-

nace zářiči alfa, beta a gama. Všeobecné po-

žadavky

Měření, řízení, regulace. Elektrické měřicí

přístroje obsahující uzavřené radionuklidové

zářiče

Tlouštkoměry pro plošné materiály a povlaky za-

ložené na využití ionizujícího záření

D I N I E C 6 9 2 ( 8 2 ) n . V i z o b o r o v á s k u p i n a 0 4 0 0



2430 MDT 621.387/.389 ELEKTRONKY PLNĚNÉ PLYNEM A PARAMI. POČÍTACÍ TRUBICE (POČÍTAČE). JINÉ ELEKTRONICKÉ PŘÍSTROJE

Názvy z techniky měření ionizujícího zářeníDIN 44420 (бб) Begriffe aus der Messtechnik für ionisieren-

de Strahlung

DIN 44422 (71j

DIN 44425 (78)

Strahlungsmesssonden. Hauptmasse

Ionisationskammer-Stabdosismesser und Lade-

gerät. Anschlussmasse. Ladespannung

Sondy na měření záření. Hlavní rozměry

Tužkové dozimetry s ionizačními komorami a

nabíjecí zařízení. Rozměry přípojek. Nabíje-

cí napětí

DIN 44426/1 (68) Steuersystem für Strahlungsmessgeräte und ihre System řízení přístrojů na měření záření a jejich

Zusatzgeräte. Grundlagen přídavných zařízení. Základy

DIN 44426/?. (68) Steuersystem für Strahlungsmessgerate und ihre Systém řízení přístrojů na měření záření a je-

Zusatzgeräte. Nachrichtengabe durch mechanische jich přídavných zařízení. Předání informace

Kontakte mechanickými kontakty

DIN IEC 568 (78) n. Kern-Instrumentierung zur Messung der Neutro- Přístroje pro měření hustoty toku neutronů

nenflussdichte in Leistungsreaktoren v energetických reaktorech

4740 MDT 624.9 POZEMNÍ STAVBY. INŽENÝRSKÉ STAVBY VŠEOBECNĚ

DIN 2 5 4 4 9 ( 8 3 ) V i z o b o r o v á s k u p i n a 1 1 2 0

5608 MDT 661.9 TECHNOLOGIE PLYNB

D I N 2 5 4 4 1 ( 8 2 ) n . V i z o b o r o v á s k u p i n a 1 1 2 О

5870 MDT 666.9 PRBMYSL SÁDRY, VÁPNA A CEMENTU VŠEOBECNĚ. POJIVA. MALTY. UMĚLÉ MASY. CEMENTOVÉ MALTY

D I N 2 5 4 1 3 / 1 ( 8 2 ) V i z o b o r o v á s k u p i n a 1 1 1 0

D I N 2 5 4 1 3 / 2 ( 8 2 ) V i z o b o r o v á s k u p i n a 1 1 1 0



ß 5930 MDT 667.613:620.1 NÁTĚROVÉ HMOTY PODLE NANÁŠENÍ A SUŠENf (NÁTĚRY) . ZKOUŠENÍ O

DIN 55991 (8l) n. V i z o b o r o v á s k u p i n a 1110

7000 MDT 681.32 ČÍSLICOVÉ SYSTÉMY, STROJE A ZAŘÍZENÍ VŠEOBECNĚ

DIN IEC 552 (83) V i z o b o r o v á s k u p i n a 141О

7400 MDT 69.028.1 DVEŘE

D I N 6 8 3 4 / 1 ( 7 3 ) V i z o b o r o v á s k u p i n a 0 6 2 0

D I N 6 8 3 4 / 2 ( 7 3 ) V i z o b o r o v á s k u p i n a 0 6 2 0

D I N 6 8 3 4 / 3 ( 7 3 ) V i z o b o r o v á s k u p i n a 0 6 2 0

D I N 6 8 3 4 / 4 ( 7 3 ) V i z o b o r o v á s k u p i n a 0 6 2 0

D I N 6 8 3 4 / 5 ( 7 3 ) V i z o b o r o v á s k u p i n a 0 6 2 0

7 4 7 0 MDT 6 9 1 . 3 U M Ě L É K A M E N Y . B E T O N

D I N 2 5 4 1 3 / 1 ( 8 2 ) V i z o b o r o v á s k u p i n a 1 1 1 0

D I N 2 5 4 1 3 / 2 ( 8 2 ) V i z o b o r o v á s k u p i n a 1 1 1 0

7 5 7 0 MDT 6 9 7 . 9 V Ě T R Á N Í . K L I M A T I Z A C E

D I N 2 5 4 1 4 ( 8 3 ) V i z o b o r o v á s k u p i n a 1 1 2 О

7 6 3 0 MDT 7 2 A R C H I T E K T U R A . BUDOVY

D I N 2 5 4 2 5 / 1 ( 7 7 ) V i z o b o r o v á s k u p i n a 0 4 0 0



REJSTŘÍK NOREM DIN PODLE REGISTRAČNÍCH POŘADOVÝCH ČÍSEL
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Norma DIN

DIN 6800/1 (80)

DIN 6800/2 (80)

DIN 6800/3 (80)

DIN 6800/4 (80)

DIN 6800/5 (80) ...

DIN 6800/6 (80)

DIN 6802/1 (78)

DIN 6802/2 (78)

DIN 6804 (64)

DIN 6804/1 (82) n.

DIH 6809/1 (76)

DIN 6809/2 (78)

DIN 6814/1 (80)

DIN 6814/2 (80)

DIN 6814/3 (72) ...

DIN 6814/3 (79) n.

DIN 6814/4 (80)

DIN 6814/5 (72)

DIN 6814/5 (80) n.

DIN 6814/6 (63) ...

DIN 6814/7 (64)

DIN 6814/8 (83) n.

DIN 6814/9 (72)

DIN 6814/10 (75)

DIN 6814/10 (82) n.

DIN 6814/12 (77)

DIN 6814/13 (78)

DIN 6814/14 (81)

DIN 6816 (64)

DIN 6816 (82) n.

DIN 6817 (63)

DIN 6817 (80) n.

DIN 6818/1 (76)

DIN 6818/2 (79)

DIN 6818/3 (79)

DIN 6818/4 (79)

DIN 6818/5 (79)

DIN 6827/1 (80)

DIN 6327/2 (75)

DIN 6827/2 (82) n.

DIN 6828/1 (73)

DIN 6828/2 (73)

DIN 6834/1 (73)

DIN 6834/2 (73)

DIN 6834/3 (73) . . .

DIN 6834/4 (73)

Strana

1OO

100

100

100

100

100

1OO

101

96

. 96

101

101

101

101

101

101

1О1

1О1

101

102

1О2

1О2

102

102

102

102

102

1О2

96

. 96

96

97

103

103

103

103

1ОЗ

103

103

. 103

1О4

104

97

97

. . 97

97

Norma DIN

DIN 6834/5 (73)

DIN 6839 (77)

DIN 6843 (81)

DIN 6844 (78)

DIN 6846/1 (80)

DIN 6846/2 (83)

DIN 6847/1 (80)

DIN 6347/2 (77)

DIN 6848/1 (78)

DIN 6848/2 (78)

DIN 685О (77)

DIN 6851 (80) n.

DIN 6853 (80) n.

DIN 6853 AI (82) n.

DIN 6854 (83) n. . . .

DIN 25400 (66)

DIN 25400 (82) n.

DIN 25401/1 (79) n.

DIN 254О1/2 (79) n.

DIN 25401/3 (79) n.

DIN 25401/4 (79) n.

DIN 25401/5 (79) n.

DIN 25401/6 (79) n.

DIN 254О1/7 (79) n.

DIN 254О1/8 (79) n.

DIN 25403/1 (82)

DIN 25403/2 (75)

DIN 254ОЗ/3 (75)

DIN 25403/4 (77)

DIN 25403/5 (77) ...

DIN 25403/6 (77)

DIN 254ОЗ/7 (80)

DIN 25403/8 (83)

DIN 254О4 (76)

DIN 25405 (70)

DIN 25406/1 (77)

DIN 25406/2 (80)

DIN 25407/1 (74)

DIN 25407/1 В Ы .

DIN 25407/2 (74)

DIN 25407/2 В Ы . (74)

DIN 25409 В Ы . (74)

DIM 254O9/1 (74)

DIN 25409/2 (74)

DIN 254О9/3 (74)

DIN 25409/4 (77)

(74)

Strana

97

104

97

104

. .104

104

97

98

104

. 104

98

105

98

105

. . 94

98

98

107

111

. 111

111

111

107

116

.. 98

111

111

111

111

. 112

112

112

112

107

. 112

112

112

98

93

.. 98

98

107

107

107

./ 107

107

123



110

Norma DIM

DIN 25409/5 (77 )

DIN 25409/6 (78 )

DIN 25409/7 (80)

DIN 25409/8 (82 )

DIN 25410 (74)

DIN 25410/1 (82) n.

DIN 25410/2 (77)

DIN 25410/3 (79)

DIN 25410/4 (79)

DIN 25410/5 (82)

DIN 25411 (75)

DIN 25411 (82) n.

DIN 25413/1 (82)

DIN 25413/2 (82)

DIN 25414 (83)

DIN 25415/1 (80)

DIN 25415/2 (77)

DIM 25416/1 (81)

DIM 25416/2 (83)

DIN 25417/1 (78)

DIN 25417/2 (83)

DIN 25419/1(77;

DIN 25419/2(79)

DIN 25420/1 (81)

DIN 25420/1 В Ы . 1 (82) n.

DIN 2542О/1 В Ы . 2 (82) n.

DIN 25420/2 (82) n.

DIN 25421 (80)

DIN 25422(83) n.

DIN 25423/1 (77)

DIN 25423/ВЫ. 1 (77)

DIN 25423/2 (77)

DIN 25423/3 (77)

DIN 25424/1 (81)

DIN 25425/1 (77) ,

DIN 25425/1 В Ы . 1 (82) n.

DIN 25425/2 (82)

DIN 25425/2 В Ы . 1 (82) n.

DIN 25426/1 (77)

DIN 25426/2 (79)

DIN 25426/3 (82)

DIN 25426/4 (77)

DIN 25427/1 (77)

DIN 25427/2 (77)

DIM 25428 (76)

DIN 25429 (82) n.

DIN 25430 (78)

DIN 25430 (82) n.

Strana Norma DIN

1О7 DIN 25431 (81)

107 DIN 25433 (78)

108 DIN 25434 (77)
ЮЗ DIN 25434 (80) n.

103 DIN 25435/1 (79)

1O0 DIN 25435/2 (79)

108 DIN 25435/3 (80)

108 DIN 25435/4 (79)

108 DIN 25435/5 (81)

.108 DIN 25436 (8O)

112 DIN 25437/1 (79)

113 DIN 25440 (82)

108 DIN 25441 (82) n.

109 DIN 25442 (80)

•113 DIN 25445/5 (78)

99 DIN 25446 (82) n.

99 DIN 25447 (83) n.

116 DIN 25448 (80)

116 DIN 25449 (83)

.113 DIN 25453 (82)

116 DIN 25456/1 (83)

105 DIN 25456/2 (82) n.

Ю5 DIN 25458 (78)

117 DIN 25459 (81) n.

• I 1 7 DIN 25461(83) n

117 DIN 25461/ВЫ. l(83.) n.

H 7 DIN 25463 (82)

113 DIN 25463/ВЫ. 1 (83)

106 °IN 25465 (79)

.94 DIN 25466 (81) n

94 DIN 25466/ВЫ. 1 (82) n.

94 DIN 25467/1 (81)

94 DIN 25467/2 (82) n.

Ю Э DIN 25475/1 (83) n.

,. 94 DIN 25476 (83)

94 DIN 25479/2 (81) n.

99 DIN 44420 (66)

99 DIN 44422 (71)

94 DIN 44423 (63)

.. 95 DIN 44425 (78)

95 DIN 44426/1 (68)

95 DIN 44426/2 (68)

ИЗ DIN 44427 (72)

113 DIN 44427 (81) n.

•-113 . DIN 448OX (76)

113 DIN 44801/1 (82) n.

09 DIN 44803 (81)

99 DIN 44807 (79)

Strana

120

113

114

114

109

110

110

110

114

. 114

114

114

114

114

115

115

115

106

115

115

95

95

115

117

.117

117

1-15

115

99

110

95

116

116

117

. 116

118

121

121

95

. 121

121

121

95

•110

. 120

120

120

95

124



Ill

Norma DIN Strana Norma DIN Strana

DIN 44837 (83) n. 116 DIN IEC 45.116 (78) n. 110

DIN 53750 (70) 106 DIN IEC 544/1/VDE 0306/1 (82) n. 118

DIN 53781 (80) 110 DIN IEC 544/2/VDE 0306/2 (82) n. 118

DIN 54115/1 (70) 99 DIN IEC 544/3/VDE O3O6/T (82) П. TÍ¥

DIN 54115/4 (80) 99 DIN IEC 547 (81) n 119

DIN 54115/4 (82) n. 100 DIN IEC 552 (83) 119

DIN 54115/5 (80) 100 DIN IEC 568 (78) n. 121

DIN 55991 (81) n. 110 DIN IEC 577 (81) 120

DIN 57412/1/VDE 0412/1 (83) 113 DIN IEC 678 (82) 119

DIN IEC 15B (CO) 51/VDE 0306/4 Ц 8 DIN IEC 692 (82) n. 95
(82) n.

125





T E C H N I С К É N O R M Y F R A N C I E

Francie používá ke klasifikaci a označování technických norem systematického

třídění. Státní (národní) normy nesou označení NF, po kterém následuje alfanumeric-

ké číslování - velké písmeno označující třídu a číslice označující podtřídu oboru,

po nichž následuje po pomlčce pořadové číslo a v závorce poslední dvojčíslí roku

vydání normy. Normy bez označení NF jsou normy vyhlášené nařízením ministra nebo

normy registrované. Doplněk "Exp." za dvojčíslím roku vydání normy znamená, že jde

0 normu experimentální. Jednotlivé názvy tříd a podtříd oborů jsou informativně

doplněny MDT.

Přestože jsou technické normy Francie v národním seznamu norem seřazeny abe-

cedně podle tříd a číselně podle podtříd a pak pořadových čísel, což je převzato

1 do následujícího soupisu, je pro přehlednost tento soupis ještě opatřen rejstří-

kem francouzských technických norem podle alfanumerického číslování.
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А - HUTNICTVÍ

ZKOUŠENÍ MATERIALS MDT 669:620.1

А 09 NEDESTRUKTIVNÍ ZKOUŠENÍ MATERIALS MDT 62O.1B9.1

A O9-2OO(8O) Exp. Controles non destrucťifs. Vocabulaire

utilise en radiologie industrielle

NF A 09-210 (79) Negatoscopes utilises en radiographie

industrielle. Caracteristiques minimales

A 09-211(82) Exp. Radiographie industrielle. Determination

de la sensibilite et du contraste moyen

des systemes recepteurs d'images a base

de films. Utilises dans la gamme d"energie

300 keV a 1,5 MeV avec 1'iridium 192

A 09-212 (82) Exp. Radiographie industrielle. Determination

de la sensibilite et du contraste moyen

des systemes recepteurs d 'images a base

de films. Utilises dans la gamme d "ener-

gie 50 keV a 300 keV

Nedestruktivní zkoušky,

průmyslové radiografie

Slovník z oboru

Negatoskop používaný v průmyslové radio-

grafii- Minimální požadavky

Průmyslová radiografie. Stanovení citli-

vosti a středního kontrastu systémů zachy-

cujících obraz na film. Použití iridia-192

v rozsahu energií 300 keV až 1,5 MeV

Průmyslová radiografie. Stanovení citli-

vosti a středního kontrastu systémů za-

chycujících obraz na film. Použití v roz-

sahu energií 50 keV až 300 keV



A 09-213 Exp. Neutronographie. Determination de la sensi

bilite et du contraste moyen des systemes

recepteurs d "images a base de films argen-

tiques au moyen d "electrons d'energie

inferieure a 200 keV

Neutronografie. Stanovení citlivosti a

středního kontrastu systému zachycujících

obraz na stříbrné filmy s pomocí elektro-

nu o energii pod 200 keV

A 09-215 (83) Exp. Radiographie industrielle. Fiche d "identi-

fication des films

A 09-220 (82^ Exp. Neutronographie industrielle. Determination
des caracteristigues des installations pour
controle de pieces non radioactives

Průmyslová radiografie. Identifikační

štítky pro filmy

Průmyslová neutronografie. Stanovení cha-

rakteristik zařízení na zkoušení neradio-

aktivních součástí

С - ELEKTROTECHNIKA MDT 621.3

VŠEOBECNĚ

С 01 ELEKTROTECHNICKÝ SLOVNÍK. JEDNOTKY MĚŘENI MDT 621.з(083)+(083.7l)

NF С 01-026 (74) Vocabulalre electrotechnique. Groupe 26:

Centrales de production d'energie electrique

par voie nucleaire

NF С 01-075 (7o) Vocabulaire electrotechnique. Groupe 75.

Radiologie

NF С 01-076 (7l) Vocabulaire electrotechnique. Groupe 76.

Detection et tnesure par voie electricrue

des rayonnements ionisants

Elektrotechnický slovník. Skupina 26.
Jaderně energetické komplexy

Elektrotechnický slovník. Skupina 75.

Radiologie

Elektrotechnický slovník. Skupina 76.
Elektrická detekce a měření ionizujícího
záření



KONSTRUKCE ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ. ELEKTROTECHNICKÉ MATERIÄLY MDT 621.315.6

С 26 IZOLÁTORY. VŠEOBECNĚ. PEVNÉ IZOLÁTORY. LAKY MDT 621.315.61

MF С 26-290 (78^ Methodes ďessay des inatieres isolantes.

Determination des effets des rayonnements

ionisants sur les materiaux isolants.

Premiere partie. Interaction des rayonnements

NF С 26-290 (8l) Additif 1 a NF С 26-290 ^78)

Metody zkouSení izolačních materiálů.

Stanovení tfčinků ionizujícího záření

na izolační materiály. První část.

Interakce se zářením

Dodatek 1 к NF С 26-290 (7в)

MĚŘENÍ. ŘÍZENÍ. REGULACE MDT 621.317

С 42 MĚŘICÍ PŘÍSTROJE A TRANSFORMÁTORY MDT 621.317.7

NF С 42-440 (72) Contaminametres et moniteurs de contamination Přístroje pro měření a indikaci kontami-

nace alfa, beta a alfa-beta fsoučasně)alpha, beta, alpha-beta

NF С 42-450 (73) Debitmetres et moniteurs de debit

d'exposition portatifs de rayonnement X ou

gamma utilises en radio-protection

Přenosné dozimetry a monitory expozič-

ního příkonu pro záření X a gama, použí-

vané v oblasti ochrany před zářením

ZAŘÍZENÍ POUŽÍVAJÍCÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE MDT 621.3

С 74 PŘÍSTROJE PRO RADIOTERAPII A ELEKTROLÉČBU MDT 621.3:615.84

NF С 74-110 (бз) Appareils de telegammatherapie. Regies

NF С 74-110 (б9) Additif 1 a NF С 74-110

Přístroje pro teleterapii zářením gama.

Pravidla pro používání

Dodatek 1 к NF С 74-110 (бЗ)



MDT 662.6/.8+621.039M - PALIVA, JADERNA ENERGIE

JADERNA ENERGIE MDT 621.03

M 60 VŠEOBECNÉ NORMY. NAZVOSLOVÍ. PŘÍSTROJE MDT 621.039

M 60-001 (74) Exp. Energie nucleaire. Vocabulaire

NF M 60-101 (72) Signalisation des rayonnements ionisants.

Schema de base

NF M 6О-1ОЗ (7б) Signalisation des rayonnements ionisants.

Bandes de balisage pour la delimitation

de zones particulieres pouvant presenter

des risques radiologique

NF M 60-301 (77) Emballages pour matieres radioaotives.

Essai d'etancheite au contenu

NF M 60-501 (бэ) Appareils de mesure dosimetrique. Stylo-

exposimetres a lecture directe (sans

chargeur incorpore)

NF M 60-502 (7э) Exposimetres et dosimetres. Methodes

generales d 'essais

NF M 6О-511 (72) Appareils de mesure dosimetrique. Dosi-

metres photographiques personnels

NF M 60-512 (80} Rayonnements X et gamma de reference pour

l'etalonnage des dosimetres et debitmetres

et pour la'determination de leur reponse

en fonction de 1 "energie des photons

NF M 60-551 (вз) Appareils de radiographie gamma

Jaderná energie. Slovník

Znak pro označování ionizujícího záření.

Základní schéma

Znak pro ionizující záření. Výstražné

pásy vymezující pásma s možným nebezpečím

záření

Obaly pro radioaktivní materiály. Zkouška

těsnosti na línik obsahu

Dozimetrické přístroje. Tužkový dozimetr
s přímým odečítáním lídajů (bez nabíjení^)

Expozimetry a dozimetry. Všeobecné metody

zkoušení

Dozimetrické přístroje. Osobní filmové
dozimetry

Referenční zdroje záření X a gama pro kali-

braci dozimetrů a přístrojů к měření dávko-

vého příkonu a pro stanovení jejich odezvy

jako funkce energie fotonu

Přístroje pro radiografii zářením gama

А,В



W NF M 60-552 (75) Jauges a radioelements. Appareils destines

a etre installes a poste fixe

M 61 RADIONUKLIDY A JEJICH POUŽITf MDT 621.03 9.8

NF M 61-001 (б7) Sources scellees gamma pour radiographie

industrielle

M 61-002 (72) Exp. Classification des sources scellees

radioactives

M 61-003 (72) Exp. Methodes d'essais d'etancheite des sources

scellees radioactives

Radionuklidové měřící přístroje.

Přístroje pro pevné zabudování

Uzavřené zářiče gama pro průmyslovou

radiografii

Klasifikace uzavřených radioaktivních

zářičů

Metody zkoušení těsnosti uzavřených

radioaktivních zářičů

M 61-004 (75) Exp. Sources non scellees radioactives.

Marquage et presentation des donness.

Caracteristiques

M 62 ZAŘÍZENÍ. HERMETIZAČNÍ SYSTÉM MDT 621.039.536

NP M 62-001 (70) Elements constitutifs d'enceintes blindees.

Briques a chevrons ел plomb antimonie

NP M 62-002 (7l) Elements constitutifs d'enceintes blindees.

Encaůrements en plomb antimonie

NP M 62-003 (71) Elements constitutifs d'enceintes blindees.

Bouchons en plomb antimonie

.NP M 62-004 (72) Elements constitutifs d'enceintes blindees.

Hublots en verre au plomb

Otevřené radioaktivní zářiče. Označování

a uvádění údajů. Charakteristiky

Stínící prvky. Cihly šípovitého tvaru

z olova s přísadou antimonu

Stínící prvky. Rámy z olova s přísadou

antimonu

Stínící prvky. Zátky г olova s přísadou
antimonu

Stínící prvky. Průzory z olovnatého skla



NF M 62-005 (71)

NF M 62-006 (71)

M 62-101 (70)Ехр.

NF M 62-200 (82)

М 62-201 (82) Exp.

М 62-202 (78) Exp.

М 62-203 (81) Exp.

М 62-206 (82) Exp.

Elements constitutifs d "enceintes blindees.

Bouchons a rotule en plomb antimonie

Elements constitutifs d"enceintes blindees.

Poteaux a chevrors en plomb antimonie

Principles fondamentaux de protection dans

la conception et la construction des instal-

lations dans lesquelles sont utilisees des

sources radioactives non scellees

Enceintes de confinement. Classification des

enceintes selon leur etancheite

Enceintes de confinement. Principes de

ventilation

Enceintes de confinement. Principes de venti-

lation. Caracteristigues des reseaux de

ventilation

Enceintes de confinement. Equipment d'epu-

ration de l'air ou des gaz

Installations de ventilation nucleaire.

Methode de controle du coefficient

d'epuration des pieges a iode

M 62-210 (82) Exp. Installations de ventilation nucleaire.

Methode de controle du taux de fuite horaire.

Enceintes de classes 1 et 2. Methode, de mesu-

rage de 1 "augmentation du titre volumique en

oxygene

Stínící pri.ky. Zátky s kulovými čepy

z olova s přísadou antimonu

Stínící prvky. Stojany (sloupy) šípo-

vitého tvaru z olova s přísadou antimonu

Základní principy ochrany v konstrukci

zařízení, v nichž se používá otevřených

radioaktivních zářičů

Nádoby hermetizacního systému. Klasifikace

nádob podl těsnosti

Uádoby hermetizačního systému. Zásady

větrání

Nádoby hermetizačního systému. Zásady

větrání. Charakteristiky ventilační sítě

Nádoby hermetizačního systému. Zařízení

na čištění vzduchu nebo plynu

Větrací zařízení v jaderné technice. Metoda

kontroly koeficientu vyčištění jodových

iontových pastí

Větrací zařízení v jaderné technice. Metoda

stanovení úniku za hodinu. Nádoby 1. a 2.

třídy. Metoda měření zvýšení objemového

obsahu kyslíku



M 62-211 (82) Exp. Installations de ventilation nucleaire.

Methode de controle du taux de fuite

horaire. Enceintes de classe 3

M 62-212 (82) Exp. Installations de ventilation nucleaire.

Methode de controle du taux de fuite

horaire. Enceintes de classe 4

M 62-213 (82) Exp. Installations de ventilation nucleaire.

Methode de controle du taux de renouv-

ellement horaire. Enceintes de classe 5

T - CHEMICKÝ PR8MYSL № T 6 6

NÁTĚROVÉ HMOTY, PIGMENTY, FERMEŽE MDT 667

T 30 VŠEOBECNÉ OTÁZKY, NÁZVOSLOVÍ, ZKUŠEBNÍ METODY MDT 667

NF T 30-900 (78) Peintures pour 1'industrie nucleaire. Essay

de tenue a 1 'accident de reference freacteurs

a eau sous pression)

NF T 30-901 (78) Peintures pour 1'industrie nucleaire. Essai

de decontamination

Větrací zařízení v jaderné technice.

Metoria stanovení tíniku za hodinu. Nádoby

třídy 3

Větrací zařízení v jaderné technice.

Metoda stanovení úniku za hodinu. Nádoby

třídy 4

Větrací zařízení v jaderné technice.
Metoda stanovení iSniku za hodinu. Nádoby
třídy 5

Nátěrové hmoty pro jaderný průmysl. Výdržná

zkouška při referenční nehodě (tlakovodní

reaktory)

Nátěrové hmoty pro jaderný průmysl. Dekon-

taminační zkouška

NF T 30-902 (79) Peintures pour 1'industrie nucleaire. Essai

conventionnel de reparabilite des systemes

de peintures freacteurs a eau sous pression)

NF T 30-903 (78) Peintures pour I'industrie nucleaire. Essai

de tenue aux rayonnements ionisant

Nátěrové hmoty pro jaderný průmysl. Provozní

zkouška opravitelnosti nátěrových systémů

(tlakovodní reaktory)

Nátěrové hmoty pro jaderný průmysl. Zkouška

odolnosti proti ionizujícímu záření
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REJSTŘÍK FRANCOUZSKÝCH TECHNICKÝCH NOREM PODLE ALFANUMERICKÉHO ČfSLOVŽNf

Norma č. Strana Norma č.

A 09-200 (80) Exp. 128 NF M 60-552

NF A 09-210 (79) 128 NF M 61-001

A 09-211 (82) Exp. 128 M 61-002

A 09-212 (82) Exp. 128 M 61-003

A 09-213 (82) Exp 129 M 61-004

A 09-215 (83) Exp. 129 NF M 62-001

A 09-220 (82) Exp. 129 NF M 62-002

IÍF С 01-026 (74) 129 NF M 62-003

HF С 01-075 (70) 129 NF M 62-004

HF С 01-076 (71) 129 NF M 62-005

NF С 26-290 (78) 130 HF M 62-006

ŇF С 26-290 (81) 130 M 62-101

NF С 42-440 (72) 130 NF M 62-200

NF С 42-450 (73) 130 М 62-201

NF С 74-110 (63) 130 М 62-202

NF С 74-110 (69) 13О М 62-203

М 60-001 (74) Exp. 131 М 62-206

NF М 60-101 (72) 131 М 62-210

NF М 60-103 (76) 131 М 62-211

NF М 60-301 (77) 131 М 62-212

HF М 60-501 (69) 131 М 62-213

NF М 60-502 (79) 131 NF T 30-900

NF М 60-511 (72) 131 NF T 30-901

NF М 60-512 (80) 131 NF T 30-902

NF М 60-551 (83) 131 NF T 30-903

Strana

(75) 132

(67) 132

(72) Exp. 132

(72) Exp. 132

(75) Exp. 132

(70) 132

(71) 132

(71) 132

(72) 132

(71) 133

(71) 133

(70) Exp. 1 3 3

(82) 133

(82) Exp. 133

(78) Exp. 133

(81) Exp. 133

(82) Exp. 133

(82) Exp. 133

(82) Exp. 134

(82) Exp. 134

(82) Exp. 134

(78) 134

(78) 134

(79) 134

(78) 134

135
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T E C H N I C K É N 0 R M Y V E L К É В R I T & N I E

Britské normy jsou v národním seznamu zařazovány za sebou podle vzrůstajících

registračních čísel tak, jak byly postupně zpracovávány. Tento systém je v následu-

jícím soupisu zachován, a proto soupis není opatřen číselným rejstříkem.

Britské normy nesou označení BS, za kterým následuje pořadové číslo a po dvoj-

tečce rok vydání normy. Pokud se za číslem normy BS po dvojtečce vyskytuje nejprve

P.l (resp. P.2), znamená to, že jde o 1. část (resp. 2. část) příslužme normy BS.

BS Aerospace je označení pro letecké normy a DD je označení pro návrh normy

(Draft of Development). Tyto normy jsou zařazeny na konci následujícího soupisu.

137



BS 2597:1955 Glossary of terms used in radiology Slovník termínů používaných v radiologii

BS 26OO:P.1:1973 Methods for radiographic examination of

fusion welded butt joints in steel. Part 1:

5 mm up to and including 50 nun thick

BS 26OO:P.2:1973 Methods for radiographic examination of

fusion welded butt joints in steel. Part 2:

Over 50 mm up to and including 200 mm thick

BS 2737:1956 Terminology of internal defects in castings

as revealed by radiography

BS 2910:1973 Methods for radiographic examination of

fusion welded circumferential butt-joints

in steel pipes

BS 3385:1973 Direct reading pocket type electroscope expo-

sure meters

Metody radiografického zkoušení tavných

svárů na tupo u oceli. Část 1: Tlouštky

5 mm až 50 mm včetně

Metody radiografického zkoušení tavných
svárů na tupo u oceli. Část 2: Tlouštky
přes 5O mm do 200 mm včetně

Názvosloví v oboru radiografického zjišťo-

vání vnitřních vad odlitků

Metody radiografického zkoušení tavných

obvodových svárů na tupo u ocelových trubek

Kapesní expozimetry elektroskopického typu

s přímým odeaítáním tídajů

BS 3455:1973 Glossary of terms used in nuclear science

and technology

BS 3510:1968 A basic symbol to denote the actual or

potential presence of ionizing radiation

BS 3598:1970 Recommendations for criticality safety in

handling and processing fissile materials

BS 3664:1973 Film badges for personnel radiation monitoring

BS 3775:1964 Counting trays ̂ planchets^} for radioactive

assay

Slovník termínů používaných v jaderné vědě

a technice

Základní symbol к označení skutečné nebo možné

přítomnosti ionizujícího záření

Doporučení pro jadernou bezpečnost při manipu-

laci a zpracování štěpných materiálů

Filmové dozimetry pro osobní dozimetrickou

kontrolu

Misky pro radioaktivní vzorky



BS 3890:1965 General recommendations for the testing,

calibration and processing of radiation

monitoring films

Všeobecná doporučení pro zkoušení, kalibra-

ci a zpracování filmů pro dozimetrickou

kontrolu

BS 3895:1976 Guide to the design, testing and use of

packaging for the safe transport of radio-

active materials

Směrnice pro navrhování, zkoušení a používání

obalových souborů pro bezpečnou dopravu ra-

dioaktivních materiálů

BS 3909:1975 Ingot lead for radiation shielding

BS 3971:1980 Specification for image quality indicators

for industrial radiography (including

guidance on their use}

Olověné bloky ke stínění záření

Specifikace indikátorů kvality obrazu pro

průmyslovou radiografii (Včetně návodu pro

jejich používání^)

BS 4080:1966 Method for non-destructive testing of

steel casting

Metoda nedestruktivního zkoušení ocelových

odlitků

BS 4O94:P.1:1966 Recommendation for data on shielding from

ionizing radiation. Part 1: Shielding from

gamma radiation

Doporučené údaje týkající se stínění ionizu-

jícího záření. Část 1: Stínění záření gama

BS 4208:1967 Carbon and low alloy steel containment

structures for stationary nuclear power

reactor

Konstrukce hermetizačního systému z uhlíkové

a nízkolegované oceli u stacionárních jader-

ných elektráren

BS 4247:P. 1:1981 The assesment of surface materials for use

in radioactive areas. Part 1: Methods for

measuring and evaluating the decontamination

factor

Vyhodnocování povrchových materiálů pro použi-

tí v radioaktivních prostorách. Část 1: Metody

měření a vyhodnocení dekontaminačního faktoru

BS 4247:P.2:1962

(O

The assesment of surface materials for use
in radioactive areas. Part 2: Guide to the
selection of materials

Vyhodnocování povrchových materiálů pro použi-
tí v radioaktivních prostorách. Část 2: Směr-
nice pro volbu materiálů



BS 44OB:P.3:1970 Recommendation for non-destructive methods

of test for concrete. Part 3: Gamma radio-

graphy of concrete

Doporučení pro nedestruktivní zkoušky betonu.

Část 3: Radiografie betonu zářením gama

BS 4513:1969 Lead bricks for radiation shielding

BS 4877:1972 Recommendations for general principles of

nuclear reactor instrumentation

Olověné cihly ke stínění záření

Doporučení základních principů přístrojového

vybavení jaderných reaktorů

BS 4975:1973 Prestressed concrete pressure vessels for

nuclear reactors

Tlakové nádoby z předpjatého betonu pro ja-

derné reaktory

BS 5243:1975 General principles for sampling airborne
radioactive materials

Všeobecné zásady pro odběr vzorků radioaktiv-

ních materiálů z ovzduší

BS 5251:1975 Analogue voltage ranges and logic levels for

mains operated nuclear instruments
Rozsahy analogového napětí a logických úrovní

obvodů pro přístroje napájené ze sítě

BS 5288:1976 Sealed radioactive sources

BS 5541:1978 Dimensions of vials for liquid scintillating

counting

Uzavřené radioaktivní zářiče

Rozměry kyvet pro počítače s kapalnými scinti-

látory

BS 5542:1978 Dimensions of test tubes made of glass or

plastics for radioactivity measurements

BS 5548:1978 Specification for radiation detectors for the

instrumentation and protection of nuclear

reactors:characteristics and test methods

BS 5549:1978 Specification for modular plug-in unit and

standard 19-inch rack mounting unit based on

NIM standard ^for electronic nuclear instru-

mentj

Rozměry zkušebních trubic ze skla nebo plas-

tických hmot pro měření radioaktivity

Specifikace detektorů záření pro přístrojové

vybavení a ochranu jaderných reaktorů: charak-

teristiky a metody zkoušení

Specifikace modulárních zásuvných jednotek

a normalizovaného montážního rámu v 19ti-

-palcové soustavě na základě normy NIM ( pro

elektronické přístroje jaderné techniky}



BS 5552:1978 Code of practice for in-core instrumentation
for neutron fluence rate (flux̂ ) measurements
in power reactors

BS 5566:1978 Recommendation for installed exposure rate

meters, warning assemblies and monitors for

X or gamma radiation of energy between

8O keV and 3 MeV

BS 5650:1978 Specification for apparatus for gamma radio-

graphy

Směrnice pro přístroje к měření toku neutro-
nů v aktivní zóně energetických reaktorů

Doporučení pro instalování měřičů expoziční-

ho příkonu, poplašných zařízení a monitorů

pro záření rentgenové a záření gama o ener-

gii 80 keV až 3 MeV

Specifikace přístrojů pro radiografii

zářením gama

BS 5775:P.1O:1982 Specification for quantities, units and

symbols. Part 9: Atomic and nuclear physics

.Specifikace veličin, jednotek a značek.

Část 9: Atomová a jaderná fyzika

BS 5775:P.10:1982

BS 5868:1980

Specification for quantities, unit and

symbols. Part 10: Nuclear reactions and

ionizing radiations

Guide to ionizing radiation thickeness meters

for materials in the form of sheets,

coatings or laminates

BS 5869:1980 Specification for X and gamma reference

radiations for calibrating dosemeters and

dose ratemeters and for determining their

response as a function of photon energy

Specifikace veličin, jednotek a značek.

Část 10: Jaderné reakce a ionizující

záření

Směrnice pro radioizotopové tlouštkoměry

určené pro materiály ve formě desek, ta-

bulí a pásků

Specifikace referenčních zdrojů záření X

á gama pro kalibraci dozimetrů a přístro-

jů Jt měření dávkového příkonu a pro sta-

novení jejich odezvy jako funkce energie

fotonů

BS 5882:1980 Specification for a total guality assurance

programme for nuclear power plants

BS 5915:1980 Specification for equipment for minenead

assay and sorting radioactive ores in

containers

Specifikace totálního programu zajištování
jakosti pro jaderné elektrárny

Specifikace zaiízení pro vyhodnocování a

třídění vytěžených radioaktivních rud v

kontejnerech

io



31 BS 6078:1981 Guide to the application of digital computers Směrnice к použití číslicových počítačů W

to nuclear reactor instrumentation and control v přístrojovém vybavení a při řízení jader-

ných reaktorů

BS 6090:1981 Specification for personal photographic Technické podmínky pro osobní filmové A

dosemeters dozimetry

BS 6126:1981 Specification for dimensions of radiographic Specifikace rozměru radiografických zesi-

intenslfying screens for medical use lujících stínítek pro lékařské tíčely

BS Aerospace Method of preparation and use of radio- Metody přípravy a použití radiografické
M34:197O graphic techniques techniky

BS DD 66:1980 Methods of leak testing for sealed radio- Metody zkoušení těsnosti uzavřených radio-

active sources aktivních zářičů A



A M E R I C K É N Ä R O D H f T E C H N I C K É N O R M Y

Národní normalizační organizací USA je ANSI (American National Standards

Institute). Sdružuje technické a odborné společnosti, které se podílejí na vlastním

normalizačním programu ANSI. Program je podle zaměření norem rozdělen do šestnácti

komitétů full až N19, N41 až N46 a N48).

Takto zpracované technické normy nesou označení ANSI N, kdy po N následuje buá

číslo příslušného komitétu a po tečce pořadové číslo normy, nebo bez uvedení komi-

tétu přímo registrační číslo normy. Označení je po pomlčce zpravidla ukončeno rokem

vydání normy.

Kromě toho ANSI přebírá nezávisle na svém vlastním normalizačním programu ně-

které technické normy vypracované v rámci programů jiných konkrétních technických

a odborných společností. V případě technických norem z jaderných oborů to jsou:

ASTM - American Society for Testing and Materials

IEEE - institute of Electrical and Electronic Engineers

ANS - American Nuclear Society

ASME - American Society for Mechanical Engineers

NBS - National Bureau of Standards

ACI - American Concrete Institute

ISA = Instrument Society of America

NFPA. = National Fire Protection Association

Podrobnosti o účasti těchto společností na ANSI-programu tvorby jaderných norem

jsou uvedeny v:

- Současný světový stav ve vývoji norem pro jadernou energetiku. Normalizace v ja-

derné technice č. 5/1982, ÚISJP Praha, str. 36 - 40 a 78 - 80.

Tyto technické normy jiných společností převzaté ANSI nesou označení ANSI,

lomítko, zkratku společnosti a registrační číslo bud celočíselné nebo v kombinaci

s písmeny. Označení je opět po pomlčce (výjimečně v závorce) zpravidla ukončeno

rokem vydání normy (např. ANSI/ANS 5.4-1982). Existují i kombinace registračního

čísla normy s písmenem N a číslem komitétu ANSI nebo jen registračním číslem

(např. ANSI/ASME N45.2.12-1977).

Originální seznam amerických norem ANSI je uspořádán abecedně podle anglických

předmětových hesel (klíčových slov). Pod každým heslem jsou řazeny odpovídající

normy ANSI bez cialšího třídění. Tento princip společně se značnou různorodostí re-

gistračních čísel norem ANSI vede často u uživatelů к těžkostem při práci se

seznamem a při vyhledávání norem ANSI.

Z těchto důvodu je v následujícím soupisu norem ANSI u každé skupiny norem

ANSI ponecháno předmětové heslo v angličtině a v závorce je uvedený český překlad.

Dále je soupis opatřen rejstříkem, ve kterém jsou normy ANSI rozděleny podle tech-

nických a odborných společností ("zpracovatelů) a teprve v rámci tohoto rozdělení

jsou dále seřazeny nejprve abecedně podle písmen v registračním čísle a pak podle

vzrůstajícího čísla v registračním eísle normy.
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ACCELERATORS /URYCHLOVAČE/

ANSI N43.1-19781 Radiological safety in the design and

ANSI/NBS 107 I operation of particle accelerators
Radiologická bezpečnost při konstruování
a provozu urychlovačů částic

CAMAC = Computer Automated Measurement and Control /CAMAC/

ANSI/IEEE 583-1982 Modular instrumentation and digital inter-

face system(CAMAc)

ANSI/IEEE 595-1982 Serial highway interface system(CAMAC.)

ANSI/IEEE 596-1982 Parallel highway interface system(CRMAc)

ANSI/IEEE 675-1982 Multiple controllers in a CAMAC crate

ANSI/IEEE 683-1976 Recommended practice for block transfers

in CAMAC systems

Modulární přístrojové vybavení a čísli-

cový interfejsovy systém (CAMAC)

Interfejs pro propojeni sériového kanálu

větve (CAMAC)

Interfejs pro propojení paralelního kanálu

větve(CAMAC)

Vícenásobné řadiče rámu CAMAC

Doporučený postup pro blokové přenosy v

systémech CAMAC

ANSI/IEEE 726-1981 Real-time BASIC for CAMAC

ANSI/IEEE 758-1981 Subroutines(cAMAC)

Programovací jazyk BASIC pro CAMAC

v reálném čase

Podprogramy(CAMAC)

+.) Poznámka zpracovatele: Podle seznamu norem ANSI existuje i vydaná sbírka norem CAMAC v jediném svazku:

ANSI/IBEE Camac-1982 A collection-CAMAC instrumentation and interface standards (obsahuje ANSI/IEEE 583-1982,

595-1982, 596-1982, 675-1982, 683-1976, 725-1982 a 758-1979).



CONCRETE AGGREGATES /PLNIVA DO BETONU/

ANSI/ASTM С 637-73 Specification for aggregates for radia~

tion-shielding concrete

ANSI/ASTM С 638-73 Descriptive nomenclature of constituents

of aggregates for radiation-shielding

concrete

CONCRETE CONSTRUCTION /BETONOVÉ KONSTRUKCE/

ANSI/ACI 349-76 Code requirements for nuclear safety

related concrete structures

Specifikace plniv pro betony ke stínění С

záření

Popisné názvosloví součástí plniv do beto- С

nů pro účely stínění záření

Požadavky na betonové konstrukce z hlediska

jaderné bezpečnosti

DOSIMETRY /DOZIMETRIE/

ANSI/ASTM D 3001-71 Method of test for absorbed gamma and

electron radiation dose with the eerie

sulfáte dosimeter

ANSI/ASTM D 2954-71 Method of test for absorbed gamma and

electron radiation dose with the ferrous

sulfate-cupriu sulfáte dosimeter

ANSI/ASTM D 1671-72 Method of test for absorbed gamma ra- .

diation dose in the Fricke dosimeter

Metoda zjiStování absorbované dávky záření С

gama a elektronového záření dozimetrem se

síranem čeřitým

Metoda zjletování absorbované dávky záření С

gama a elektronového záření dozimetrem se

síranem železnátým a měánatým

Metoda zjišEování absorbované dávky zářeni. С

gama Frickeho dozimetrem



S, ANSI/A3TM E 763-80 Calculation of absorbed dose from neutron
о

irradiation by application of threshold-

foil measurement data

АКЫ/ASTM E 170-76 Definitions of terms relating to dosi-

metry

Výpočet absorbované dávky neutronového

záření při použití prahových hodnot na-

měřených na tenkých foliích

Definice názvů z oboru dozimetrie

ANSI/ASTM E 666-78 Test for calculation of absorbed dose from

gamma or X radiation

Zkouška pro výpočet absorbované dávky

záření gama nebo X

ANSI N343-1978 Internal dosimetry for mixed fission and

activation products

Vnitřní dozimetrie směsi štěpných a

aktivačních produktů

ANSI/ANS 6.1.1-1977 Neutron and gamma-ray flux-to-dose-rate

factors

Jakostní faktory pro převod toku fotonů

a neutronů na dávkový příkon

ANSI N545-1975 Performance testing and procedural speci-

fications for thermoluminescence dosimetry:

environmental applications

ANSI N13.14-1983 Internal dosimetry standards for tritium

ELECTRONIC EQUIPMENT /ELEKTRONICKÉ ZAŘÍZENÍ/

Provozní zkoušky a specifikace postupů

terjnoluminiscencní dozimetrie: aplikace

v okolním prostředí

Vnitřní dozimetrické etalony pro tritium

ANSI/ASTM E 722-80 Recommended practice for characterizing

neutron energy fluence spectra in terms of

an equivalent monoenergetic neutron fluence

for radiation-hardness testing of

electronics

Doporučený postup určování spekter fluence

energie neutronů v hodnotách ekvivalentní

fluence monoenergetických neutronů při

zkoušení odolnosti elektronických zařízení

к vlivu 2áření

ANSI/ASTM E 721-80 Method for determining neutron energy

spectra with neutron activation foils for

radiatj.ons-hardness testing of
electronics

Metoda stanovení energetických spekter neutro-
nů neutronovými aktivačními foliemi při zkou-
šeni odolnosti elektronických zařízení к
vlivu záření



ANSI/ASTM E 720-80 Selection of a set of neutron activation

foils for determining neutron spectra used

in radiation-hardness testing of electronics

Výběr sady neutronových aktivačních

folií pro stanovení neutronových spekter

při zkoušení odolnosti elektronických

zařízení к vlivu záření

GRAPHITE, NUCLEAR /JADERNÍ GRAFIT/

ANSI/ASTM С 558-69 Method for measurement of lattice spacing of

nuclear graphite

ANSI/ASTM E 525-74 Practice for reporting dosimetry results on

nuclear graphite

Metoda měření mřížkové konstanty grafitu

pro jaderné použití

Způsob uvádění dozimetrických výsledků

u jaderného grafitu

ANSI/ASTM С 781-77 Recommended practice for testing graphite and

boronated graphite components for high-tem-

perature gas cooled nuclear reactors

INSTRUMENTATION /PŘÍSTROJOVÉ VYBAVENÍ/

ANSI N42. 4-1971 High-voltage connectors for nuclear instru-

ments

Doporučený postup zkoušeni součástí z

grafitu a z horovaného grafitu pro vyso-

koteplotní jaderné reaktory chlazené

plynem ( " )

Vysokonapě£ové konektory pro přístroje

jaderné techniky

ANSI N5 44-1968 Signal connectors for nuclear instruments

LIGHT SOURCES, RADIONUCLIDE /RADIONUKLIDOVÉ SVĚTELNÉ ZDROJE/

Signální konektory pro přístroje jaderné

techniky

ANSI N540-1975

ANSI/NBS 116

Classification of radioactive self-luminous

light sources

Klasifikace radionuklidových samosvítících

světelných zdrojů



NEUTRON FLUX /NEUTRONOVÍ TOK/

ANSI/ASTM D 481-78 Measuring neutron flux density by radio-
activation of cobalt and silver

Měření hustoty toku neutronů radiační
aktivací kobaltu a stříbra

ANSI/ASTM E 526-76 Method for determining fast-neutron flux

by radioactivation of titanium

.Metoda stanovení toku rychlých neutronů

radiační aktivací titanu

ANSI/ASTM E 266-77 Method for measuring fast-neutron flux

by radioactivation of aluminium

ANSI/ASTM E 263-77 Method for measuring fast-neutron flux

by radioactivation of iron

Metoda stanovení toku rychlých neutronů

radiační aktivací hliníku

Metoda měření toku rychlých neutronů

radiační aktivací železa

ANSI/ASTM E 264-77 Method for measuring fast-neutron flux

by radioactivation of nickel

Metoda měření toku rychlých neutronů

radiační aktivací niklu

ANSI/ASTM E 265-77 Method for measuring fast-neutron flux

by radioactivation of sulfur

Metoda měření toku rychlých neutronů

radiační aktivací síry

ANSI/ASTM E 262-77 Method for measuring fast-neutron flux

by radioactivation techniques

Metoda měření toku rychlých neutronu

radiačně aktivační technikou

ANSI/ASTM E 418-73 Method for fast-neutron flux measurements

by track-etch techniques

Metoda měření toku rychlých neutronů

technikou leptání stop

ANSI/ASTM E 523-76 Method of test for measuring fast-neutron

flux density by radioactivation of copper

Metoda měření hustoty toku rychlých

neutronů radiační aktivací mědi

ANSI/ASTM E 261-77 Method for measuring neutron flux by radio-

activation techniques

Metoda měření neutronového toku radiačně

aktivační technikou



NUCLEAR CRITICALITY SAFETY /JADERNA BEZPEČNOST ("KRITIČNOST ) /

ANSI/ANS 8.15-1981 Control of special actinide elements

ANSI/ANS 1-1975 Safety guide for the performance of criti-

cal experiments

ANSI/ANS 8.3-1979 Criticality accident alarm system

Řízení podle speciálních aktinidových
prvků

Bezpečnostní směrnice к provádění kritic-

kých experimentů

Poplašný systém signalizující kritickou

nehodu

ANSI/ANS 8.12-19 78 Nuclear criticality control and safety of

homogeneous plutonium-uranium fuel mixtures

outside reactors

Kontrola jaderné kritičnosti a bezpečnosti

homogenních směsí plutoniového a uranového

paliva vně reaktoru

ANSI N16.8-1975 Criteria for nuclear criticality safety

controls in operations where shielding

protects personel

ANSI/ANS 8.7-1975 Guide for nuclear criticality safeLy in the

storage of fissile materials

ANSI N16.1-1975 Nuclear criticality safety in operations

with fissionable materials outside reactors

ANSI/ANS 8.9-1978 Nuclear criticality safety guide for pipe

intersections containing aqueous solutions

of enriched uranyl nitrate

ANSI N16.3-1975 Safety in conducting subcritical neutron-

multiplication measurements in situ

Kriteria pro kontrolu jaderné kritičnosti

a bezpečnosti při operacích, kdy je per-

sona] chráněn stíněním

Směrnice pro jadernou bezpečnost při skla-

dování štěpných materiálů

Jaderná bezpečnost při operacích se štěp-

ným materiálem vně reaktoru

Směrnice pro jadernou bezpečnost křižují-

cích se trubek obsahujících vodné roztoky

dusičnanu obohaceného uranu

Bezpečnost při provádění subkritickýbh

měření multiplikace neutronů in situ

я



ANSI/ANS 8.5-1979 Use of borosilicate-glass Raschig rings

as a neutron absorber in solutions of fissile

material

ANSI N16.9-1975 Validation of calculational methods for

nuclear criticality safety

NUCLEAR FACILITIES /JADERNA ZAŘÍZENÍ/

ANSI N-J 6.1-1980 Guidance for defining safety-related features

of nuclear fuel cycle facilities

ANSI N101.1-1972 Efficiency testing of air-cleaning systems

containing devices for removal of particles

Použití Raschigových kroužků z borosili-
kátového skla jako absorbátorů neutronů
v roztocích štěpného materiálu

Ověřování platnosti výpočetních metod

v oblastech jaderné kritičnosti

Směrnice pro definování prvků bezpečnosti

u zařízení jaderného palivového cyklu

Zkoušení účinnosti systémů na čištění

vzduchu obsahujících zařízení na zachyco-

vání částic

ANSI/NFPA 801-1980 Facilities handling radioactive materials

ANSI/ASME N510-1980 Testing of nuclear air-cleaning systems

ANSI N1O1.2-1972 Protective coatings (paints) for light

water nuclear reactor containment facilities

ANSI N512-1974 Protective coatings (paints) for the nuclear

industry

ANSI N101.4-1972 Quality assurance for protective coatings

applied to nuclear facilities

Zařízení pro manipulaci s radioaktivními

materiály

Zkoušení systémů na čištění vzduchu v ja-

derných objektech

Ochranné nátěry (barvy) pro součásti herme-

tizačního systému lehkovodního reaktoru

Ochranné nátěry {barvy) pro jaderný

průmysl

Zajištování jakosti pro ochranné nátěry

používané v jaderných zařízeních



ANSI/ASME N45.2.23-1978 Qualification of quality assurance pro-

gram audit personel for nuclear faci-

lities

Kvalifikace* personálu kontrolujícího

program záruk jakosti jaderných zaří-

zení

ANSI/ISA S67.01-1979 Tranducer and transmitter installation

for nuclear safety applications

Převodníková zařízení a čidla používaná

pro jadernou bezpečnost

ANSI/ISA S67.O2-198O Nuclear-safety-related instrument
sensing line piping and tubing standards
for use in nuclear power plant's

NUCLEAR FUEL FACILITIES /ZAŘÍZENÍ K PRODUKCI JADERNÉHO PALIVA/

Normy na radiační bezpečnost čidel pro

potrubí a trubky používané v jaderných

elektrárnách

ANSI N299-1976

ANSI N300-1975

ANSI N305-1975

ANSI N210-1976

ANSI N304-1977

Administrative and managerial control

for the operation of nuclear fuel repro-

cessing plants

Design criteria for decommissioning of

nuclear fuel reciprocessing plants

Design objectives for highly radioactive

solid material handling and storage fa-

cilities in a reprocessing plant

Design objectives for light water reactor

spent fuel facilities

Fire protection for fuel reprocessing

facilities

Administrativní řízení a vedení provozu
závodů na zpracování jaderného paliva

Konstrukční kritéria pro schvalování

zařízení na zpracování jaderného paliva

Zásady navrhování zařízení pro manipulaci

a skladování vysokoaktivních pevných ma-

teriálů v závodech na zpracování jaderných

paliv

Zásady navrhování zařízení pro vyhořelé

palivo z lehkovodních reaktorů

Protipožární ochrana u zařízení na zpra-
cování vyhořelého paliva

СЛ
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ANSI N3O3-1978 Guide for control of gasborne radioactive

materials at nuclear fuel repropessing fa-

cilities

Směrnice pro kontrolu plynných radio-
aktivních materiálů v zařízeních na
zpracování jaderného paliva

ANSI N287-1976 Criteria for the design of plants for the

manufacture of mixed oxide (u-Pu) fuels

Kritéria pro navrhováni zařízení na

výrobu jaderných paliv ze směsi oxidů

uranu a plutonia

ANSI N290-1979

ANSI N101.3-1979

ANSI N46.2-1978

Design, construction and operation of ven-

tilation systems for mixed-oxide (uO

fuel fabrication plants

Guide to principal design criteria for

nuclear fuel reprocessing facilities

Quality assurance program requirements for

post reactor nuclear fuel cycle facilities

ANSI/ANS 57.7-19B1 Design criteria for an independent spent

fuel storage installation fwater pool type)

ANSI/ANS 2.19-1981 Site selection and design of an independent

spent fuel storage installation

Navrhování, stavba a provoz vzduchotech-
nických systémů pro závody na výrobu
jaderného paliva ze směsi dioxidů uranu
a plutonia

Směrnice. Základní konstrukční kritéria

pro stavbu zařízení na zpracování jader-

ného paliva

Požadavky na program zajišťování jakosti

zařízení zařazených za palivovým cyklem

jaderného reaktoru

Kriteria pro navrhování nezávislého zaří-

zení bazénového typu na uskladnění vyho-

řelého paliva

Volba místa a konstrukce nezávislého zaří-

zení na uskladnění vyhořelého jaderného

paliva



NUCLEAR MATERIALS /JADERNÉ MATERIALLY/

ANSI/ASTM С 833-76 Specifications for sintered (uranium-plu-

tonium_) dioxide pellets

ANSI/ASTM С 784-76 Specification for aluminum oxid-boron

carbide composite pellets

ANSI N15.15-1974 Assessment of the assumption of normality

(employing individual observed values )

ANSI N15.38-1981 Generic standard for auditing nuclear

material safeguard systems

Specifikace pro slinuté kuličky kyslič-

níku uraničito-plutoničitého

Specifikace pro kuličky složené z kyslič-

níku hlinitého a karbidu boru

Stanovení předpokládané normality (s po-

užitím jednotlivých pozorovaných hodnot)

Kmenová norma pro evidenci jaderných ma-

teriálů spadajících pod systémy jaderných

záruk

ANSI N15.11-1973 Auditing nuclear materials statements

ANSI/ASTM С 699-79 Methods for chemical, mass spectrometric

and spectrochemical analysis of, and

physical tests on beryllium oxide powder

ANSI N15.22-1975 Calibration techniques for the calori-

metric assay of plutonium-bearing solids

applied to nuclear materials control

ANSI/ASTM С 934-80 Quide to design and quality assurance

practice for nuclear fuel rods

ANSI/ASTM E 495-78 Spectrophotometric determination of

fission zirconium in irradiated nuclear

fuels

Revize výkazů a hlášení na jaderné mate-
riály

Metody chemické, hmotové spektrální a

spektrální analýzy a fyzikální zkoušky

práškového kysličníku berylnatého

Kalibrační techniky pro kalorimetrické
zkoušky pevných látek obsahujících pluto-
nium, používané při kontrole jaderných
materiálů

Směrnice к praktickému navrhování a za-

jištění kvality tyčí jaderného paliva

Spektrofotometrické stanovení štěpného

zirkonia ve vyhořelém jaderném palivu

u
(O



<л ANSI N15.13-1974 Nuclear material control systems Ca guide

to practice) fuel reprocessing facilities

Systémy kontroly jaderného materiálu

(praktická směrnice) v zařízeních na

zpracování jaderného paliva

S
o

ANSI/ASTM С 889-78 Chemical and mass spectrographic analysis

of nuclear-grade gadolinium oxide ^Gd2O3 )

powder

ANSI/ASTM С 888-7в Specifications for nuclear grade gadoli-

nium oxide QGd„O3) powder

ANSI/ASTM E 692-79 High-resolution gamma-ray spectral analy-

sis for cesium-137 in irradiated nuclear

fuels

Chemická a hmotová spektrální analýza

práškového kysličníku gadolinitého

(Gd2O3) nukleární jakosti

Specifikace pro práškový kysličník ga-

dolinitý (Gd2O3 ) nukleární jakosti

Gama-spektralni stanovení s vysokým

rozlišením pro cesium-137 ve vyhořelém

jaderném palivu

ANSI/ASTM C 853-79 Nondestructive assay of special nuclear

material contained in scrap and waste

Nedestruktivní zkouška speciálního ja-

derného materiálu obsaženého ve šrotu

a odpadu

ANSI N14 Guide Administrative guide for the liability

insurance aspects of shipping nuclear ma-

terials

Administrativní směrnice k zajištění

odpovědnosti za zásilky jaderného mate-

riálu

ANSI N14.6-1978

ANSI N15.23-1979

Special lifting devices for shipping con-

tainers weighing 10 000 pounds ^4500 kg)

or more for nuclear materials

Guide to the nondestructive assay of the

235 Ü content of unpoisoned low-enrichment

uranium fuel rods

Speciální zvedací zařízení k nakládání

kontejnerů o hmotnosti 10.000 liber

(4.500 kg) nebo více určených pro jader-

né materiály

Směrnice к nedestruktivní zkoušce na
235

obsah U v palivových tyčích z nízko-

obohaceného uranu bez neutronových jedů



ANSI N15.37-1981 Guide to the automation of nondestructive
assay systems for nuclear material control

Směrnice k automatizaci systému ne-

destruktivních zkoušek při kontrole

jaderného materiálu

ANSI N15.20-1975 Guide to calibrating nondestructive

assay systems

ANSI/ASTM С 785-76 Specification for nuclear grade aluminum
oxide pellets

Směrnice ke kalibrování systémů ne-

destruktivních zkoušek

Specifikace kuliček kysličníku hlini-
tého nukleární jakosti

ANSI N15.9-1975 Nuclear material control systems for fuel

fabrication facilities (a guide to prac-

tice)

ANSI N15.8-1974 Nuclear material control systems for

nuclear power plants

Systémy kontroly jaderného materiálu

v závodech na výrobu jaderného paliva

(praktická směrnice)

Systémy kontroly jaderného materiálu

v jaderných elektrárnách

ANSI N15.18-1975 Mass calibration techniques for nuclear

material control

Hmotová kalibrační technika pro kontrolu

jaderného materiálu

ANSI N15.16-1974 Limit of error concepts and principles of

calculation in nuclear material control

Koncepce limitu chyb a zásady výpočtu při

kontrole jaderného materiálu

ANSI/ASME PTC 32.2-1978 Methods of measuring the performance
of nuclear reactor fuel in light water
reactors

ANSI/ASTM С 7О8-72а (l977) Specification for nuclear grade

beryllium oxide powder

Metody měření výkonu jaderného paliva v
lehkovodních reaktorech

Specifikace pro práškový kysličník beryl-

natý nukleární jakosti

ANSI/ASTM C 750-80 Specification for nuclear-grade boron car-

bide powder
Specifikace pro práškový karbid bóru
nukleární jakosti



jji ANSI NX4-1-1982

ANSI N15.3-1972

ANSI N15.40-1981

Packaging of uranium hexafluoride for

transport

Physical inventories of nuclear materials

Definition of terms associated with the

physical protection of nuclear material

and facilities

Balení fluridu uranového pro přepravu

Fyzická inventura jaderných materiálů

Definice názvů z oblasti fyzické ochra-

ny jaderných materiálů a zařízení

ANSI/ASTM E 320-79 Methods for radiochemical determination of

cesium 137 in nuclear fuel solutions

Metody radiochemického stanovení Cesia-137

v roztocích jaderného paliva

ANSI/ASTM С 922-79 Specification for sintered gadolinium

oxide-uranium dioxide pellets

Specifikace pro kuličky kysličníku gado-

linitého - kysličníku uraničitého

ANSI N15.17-1975 Concepts and principles for the statisti-

cal evaluation of shipper-receiver diffe-

rences in the transfer of special nuclear

materials

Koncepce a zásady statistického vyhodno-
cování rozdílu mezi odesílatelem a pří-
jemcem při přepravě speciálních jaderných
materiálů

ANSI N15.5-1972 Statistical terminology and notation for

nuclear materials management

ANSI/ASTM E 531-76 Recommended practice for surveillance

testing of high temperature nuclear compon-

ent materials

Statistické názvosloví a evidence při

správě jaderných materiálů

Doporučený způsob pro dlouhodobé zkou-

šení vysokoteplotních materiálů pro ja-

derné komponenty

ANSI/ASTM С 776-79 Specification for sintered uranium dioxide

pellets
Specifikace pro slinuté kuličky kyslič-

níku uraničitého

ANSI N15.19-1975 Volume calibration techniques for nuclear
material control

Objemová kalibrační technika kontroly

jaderného materiálu



ANSI N15.35-1983 Nuclear materials. Calibration material for

nondestructive assay systems that count pas-

sive gamma rays. Guide to preparing

Jaderné materiály. Směrnice к přípravě

kalibračních materiálů pro systémy ne-

destruktivních zkoušek s čítáním impulsů

pasivního záření gama

ANSI N15.36-1983 Nuclear materials. Nondestructive assay

measurement control and assurance

NUCLEAR MEDICINE /NUKLEARNÍ MEDICÍNA/

ANSI N449-1974 Guidelines for maintaining cobalt-60 and

cesium-137 teletherapy equipment

Jaderné materiály. Kontrola a zabezpečení

nedestruktivního měření vzorku

Směrnice pro údržbu teleterapeutického

zařízení s kobaltem-60 a cesiem-137

ANSI N44.1-1973 Integrity and test specifications for

selected brachytherapy sources

Integrita a zkušební podmínky pro vybra-

né zářiče к brachyterapii

ANSI N44.2-1973 Leak testing radioactive brachytherapy
sources

Zkoušení těsnosti ralioaktivních zářičů
pro brachyterapii

ANSI N449.1-1978 Procedures for periodic inspection of

cobalt-60 and cesium-137 teletherapy

equipment

ANSI N44.3-1973 Thyroid radioiodine uptake measurements

using a neck phantom

NUCLEAR POWER PLANTS /JADERNÉ ELEKTRÄRNY/

Postupy periodické inspekce teleterapeu-

tického zařízení s kobaltem-60 a cesiem-137

Měření záchytu radioaktivního jedu ve

štítné žláze s použitím fantomu hrdla

ANSI/ASME N509-1980 Nuclear power plant air cleaning units and

components

ANSI/ANS 59.3-1977 Safety-related control air systems

Zařízení a jejich části pro čištění

vzduchu v jaderných elektrárnách

Bezpečnostní řídící vzduchové systémy

<л
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ANSI/IEEE 379-1977 Application of the single failure criterion

to nuclear power generating station class IE

systems

ANSI/ASME N45.2.12-1977 Requirements for auditing of quality

assurance programs for nuclear power

plants

ANSI/IEEE 535-1979

ANSI/IEEE 485-1978

Qualification of class IE lead storage

batteries for nuclear power generating

stations

Recommended practice for sizing large lead

storage batteries for generating stations

and substations

Použiti kriteria jediné poruchy na

systémy jaderných elektráren třídy IE

Požadavky na kontrolu programu zajišto-

vání jakosti v jaderných elektrárnách

Požadavky na olověné akumulátory třídy

IE pro jaderné elektrárny

Doporučený postup dimenzování velkých

olověných akumulátorů pro elektrárny

a měnírny

ANSI/IEEE 650-1979 Qualification of class IE static battery

chargers and inverters for nuclear power

generating stations

Požadavky na nabíječky a měniče sta-

tionárních akumulátorů třídy IE pro

jaderné elektrárny

ANSI/ANS 52.1-1978

ANSI/IEEE 381-1977

Nuclear safety criteria for the design of

stationary boiling water reactor plants

Criteria for type tests of class IE modules

usedin nuclear power generati:,y stations

ANSI/ASME N45.2.1-1980 Cleaning of fluid systems and associated

components for nuclear power plants

Kriteria jaderné bezpečnosti při navr-

hování a konstruování stacionárních

varných jaderných reaktorů

Kriteria pro typové zkoušky modulů

třídj IE používaných v jaderných

elektrárnách

Čištěni fluidních systémů a souvise-

jících součástí v jaderných elektrárnách

A

ANSI/IEEE 500-1977 Guide to the collection and presentation of Směrnice ke sběru a využití dat o spole-

electrical, electronic and sensing component hlivosti elektrických, elektronických a

reliability data for nuclear-power generating snímacích prvků (čidel) v jaderných

stations elektrárnách



ANSI/IEEE/ANS 7-4.3.2-1982 Aplication criteria for programmable

digital computer systems in safety

systems of nuclear power generating

stations

Kriteria použití programovatelných

systémů do číslicových počítačů v

bezpečnostních systémech jaderných

elektráren

ANSI/ANS 6.4-1977 Analysis and design of concrete radiation

shielding for nuclear power plants

Analýza a navrhování betonového radiač-

ního stínění pro jaderné elektrárny

ANSI N271-1976

ANSI N45.2.13-1976

Containment isolation provisions for fluid

systems

Quality assurance requirements for control

of procurement of items and services for

nuclear power plants

Opatření pro izolování hermetizačního

systému u fluidních systémů

Požadavky zajiatování jakosti při řízení

dodávek součástí a služeb pro jaderné

elektrárny

ANSI/ANS 59.1-1979 Safety related cooling water systems in

nuclear power plants

Systémy chladící vody v jaderných elek-

trárnách z hlediska jaderné bezpečnosti

ANSI/ASME ОМ-2-1982 Performance testing of closed cooling water
systems

ANSI/ASME OM-5-1981 Inservice monitoring of core support barrel

axial preload in pressurized water reactors

ANSI/ASTM D 3912-80

ANSI/IEEE 387-1977

Method for determining the chemical resistan-

ce of coatings used in light water nuclear

power plants

Criteria for Diesel-generator units applied

as standby power supplies for nuclear power

generating stations

Zkoušení účinnosti uzavřených vodních •
chladících systémů

Kontrola axiálního předpětí (zatíženíj)

nosného válce (pláště^) reaktorového jádra
za provozu tlakovodních reaktorů

Metoda stanovení chemické odolnosti povla-
ků používaných v jaderných elektrárnách
s lehkovodním reaktorem

Kritéria na Dieselový generátory používané

jako náhradní zdroje energie v jaderných

elektrárnách

СЛ
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ANSI/ASME OM-4-1982 Examination and performance testing of

dynamic restraints

Zkoumání a zkoušení účinnosti dynamických

zábran



§ ANSI/ANS 2.2-1978 Earthquake instrumentation criteria for

nuclear power plants

Hlediska na vybavení jaderných elektrá-

ren seismickými přístroji

ANSI/ANS 3.7.1-1979 Facilities and medical care for on-site Vybavení a lékařská péče přímo v jader-

nuclear power plant radiological emergencies né elektrárně v případě radiologické

havárie

ANSI/ANS 3.7.2-1979 Emergency control centers for nuclear

power plants

ANSI/ANS 3.7.3-1979 Radiological emergency preparedness
exjercises for nuclear power plants

ANSI/ASTM D 3911-60 Test method for evaluation of coatings used

in light water nuclear power plants at

simulated loss of coolant accident (LOCA)

conditions

ANSI/ANS 59.4-1979 Generic requirements for light water nuclear

power plant fire protection

ANSI/ANS 2.8-1981 Determining design basis flooding at power

reactor sites

ANSI/ANS 57.8-1978 Fuel assembly identification

ANSI N195-1976 Fuel oil systems for standby diesel genera-

tors

Havarijní kontrolní centra v jaderných

elektrárnách

Cvičení připravenosti na radiologické

havárie v jaderných elektrárnách

Zkušební metoda к vyhodnocování povlaku

používaných v jaderných elektrárnách

s lehkovodnlm reaktorem za podmínek

simulované havarijní ztráty chladivá

Všeobecné požadavky na protipožární

ochranu v jaderných elektrárnách s

lehkovodním reaktorem

Stanovení zaplavení navrhované základny

v místě stavby energetického reaktoru

Identifikace palivových souborů

Systémy topného oleje pro náhradní

dieselový generátory

ANSI/ANS 6.6.1-1979 Calculation and measurement of direct and

scattered gamma radiation from LWR nuclear

power plants

Výpoqet a měření přímého a rozptýleného

záření gama z lehkovodnich reaktoru

jaderných elektráren



ANSI/IEEE 352-1975 Guide for general principles of reliabi-

lity analysis of nuclear power generating

station protection systems

ANSI/ANS 2.9-19BO Evaluation of ground-water supply for

nuclear power sites

ANSI/IEEE 622-1979 Design and installation of electric pipe

heating system for nuclear power generating
stations

ANSI/ASME N45.2.15-1981 Hoisting/ rigging and transporting of

items for nuclear power plants

ANSI/ASME N45.2.3-1973 Housekeeping during the construction

phase of nuclear power plants ("includes

supplement ANSI/ASME N45.2.За-1978^

ANSI/ASME N45.2.3a-1978 Housekeeping during the construkction

phase of nuclear power plants (supple-

ment to ANSI/ASME N45.2.3-1973}

ANSI/IEEE 494-1974 Method for identification of documents

related to class IE equipment and

systems for nuclear power generating

stations

Směrnice ke stanovení obecných zásad

spolehlivostní analýzy ochranných

systémů jaderné elektrárny

Vyhodnocení vydatnosti spodních vod

v místě pro jadernou elektrárnu

Návrh a instalace elektrického trubko-

vého systému vytápění v jaderných

elektrárnách

Zvedání, přenášení na lanech a přeprava

předmětů pro jaderné elektrárny

Vedení administrativních dat ve fázi

výstavby jaderných elektráren (včetně

doplňku ANSI/ASME N45-2.3a-1978)

Vedení administrativních dat ve fázi

výstavby jaderných elekráren (doplněk

к ANSI/ASME N45.2.3-1973)

Metoda identifikace dokumentů týkají-

cích se zařízení a systému třídy IE

pro jaderné elektrárny

ANSI/ANS 3.3-1982 Industrial security for nuclear power

plants
Průmyslové zabezpečení jaderných

elektráren

О)
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ANSI/IEEE 484-1975

ANSI N45.2.8a-1981

ANSI N45.2.8-1975

Recommended practice for installation design
and installation of large lead storage bat-
teries for generating stations and sub-
stations

Supplementary quality assurance requirements

for installation, inspection, and testing of

mechanical equipment and systems for the

construction phase of nuclear power plants

(supplement to ANSI N45.2.8-1975)

Supplementary quality assurance requirements

for installation, inspection, and testing of

mechanical equipment and systems i:or the

construction phase of nuclear power plants

Doporučený postup na instalační návrh

a instalování velkých olověných akumu-

látorů pro elektrárny a měnírny

Dodatečné požadavky na zajišĚování ja-

kostí při instalaci, inspekci a zkoušení

mechanických zařízení a systémů ve fázi

výstavby jaderných elektráren (Doplněk

к ANSI N45.2.8-1975)

Dodatečné požadavky na zajišťování ja-

kosti při instalaci/ inspekci a zkoušení

mechanických zařízení a systémů ve fázi

výstavby jaderných elektráren

ANSI/IEEE 336-1980 Installation, inspection, and testing requi- Požadavky na instalaci, inspekci a zkou-
rements for class IE instrumentation and šení přístrojového vybavení třídy IE a
electric equipment at nuclear power generating elektrického zařízení v jaderných elek-
stations trárnách

ANSI/ANS 57.1-1980

ANSI/ANS 58.9-1981

ANSI/IEEE 450-1980

Design requirements for light water reactor

fuel handling systems

Single failure criteria for LWR safety rela-

ted fluid systems

Recommended practice for maintenance, testing

and replacement of large lead storage bat-

teries for generating stations and sub-

stations

Konstrukční požadavky na systémy pro

manipulaci s jaderným palivem v lehko-

vodních reaktorech

Kriteria jediné havárie fporuchy) z hle-

diska jaderné bezpečnosti u fluidních

systému lehkovodních reaktorů

Doporučený postup pro tídržbu, zkoušení

a výměny velkých olověných akumulátorů

v elektrárnách a měnírnách



ANSI N546-1976 Medical certification and monitoring of

personnel requiring operating licensing of

nuclear power plants

Lékařské osvědčení a sledování osob,

podmiňující povolení pracovat v pro-,

vozu jaderných elektráren

ANSI/IEEE 334-1974 Type tests of continuous duty class IE

motors for nuclear power generating

stations

Typové zkoušky plynule pracujících

motorů třídy IE pro jaderné elektrárny

ANSI/ANS 2.12-1978 Guidelines for combining natural and exter-

nal man made hazards at power reactor sites

Směrnice pro kombinaci nebezpečí vyplý-

vajícího z přírodních událostí a způso-

beného vnější lidskou činností v loka-

litách jaderných reaktorů

ANSI N45.2-1977 Requirements for quality assurance program

nuclear facilities

Požadavky na program zajištování jakosti

jaderných zařízení

ANSI N45.2.11-1974 Quality assurance requirements for the

design of nuclear power plants

ANSI/ACI 349 Supp-78 Code requirements for nuclear safety

related concrete structures (supplement

to ANSI/ACI 349-76)

ANSI/ASME N45.2.2-1978 Packaging, shipping, receiving, storage

and handling of items for nuclear power

, plants (during the construction phase)

ANSI/ASME PTC 32.1-1969 Performance test code-nuclear steam

supply systems

Požadavky na zajištování jakosti projektu

jaderných elektráren

Požadavky na jaderně bezpečné betonové

konstrukce (dodatek к ANSI/ACI 349-76)

Balení, odesílání, přejímání, skladování

a manipulace se součástmi pro jaderné

elektrárny (ve fázi výstavby)

Provozní zkouška účinnosti jaderných

systémů na výrobu páry

ANSI/IEEE 338-1977 Criteria for the periodic testing of

nuclear power generating station safety

systems

Kriteria periodického zkoušení bezpeč-

nostních systémů jaderných elektráren



2 ANSI/ASME OM-3-1982 Preoperational and initial startup vi-

bration testing of piping systems

Zkoušení vibrací potrubních systémů

před provozem a při zahájení provozu
(л
O

ANSI/IEEE 308-1980 Criteria for class IE power systems for

nuclear power generating stations

Kriteria na napájecí systémy třídy IE

pro jaderné elektrárny

ANSI/ASME OM-1-1981

ANSI/ANS 58.2-1980

Requirements for inservice performance

testing pressure relief devices

Design basis for protection of nuclear

power plants against effects of postu-

lated pipe rupture

Požadavky na provozní zkoušení účinnosti

zařízení na uvolňování tlaku

Konstrukční báze pro ochranu jaderných

elektráren před účinky předpokládaného

prasknutí trubky

ANSI/IEEE 279-1971 Criteria for protection systems for

nuclear power generating stations

Kriteria pro ochranné systémy jaderných

elektráren

ANSI/ANS 56.5-1979 PWR and BWR containment spray system

design criteria

Konstrukční kriteria na sprchový

(postřikový) systém hermetizačních

nádob tlakovodního a varného reaktoru

ANSI/ASME N626.2-1982 Qualifications and duties for authori-

zed inspection agencies, nuclear

inspectors and supervisors (concrete)

ANSI/ASME N626.1-1982 Qualifications and duties for authori-

zed inspection agencies, nuclear

inservice inspectors and supervisors

Práva, pověření a povinnosti oprávně-

ných inspekčních agentur, jaderných

inspektoru a kontroloru (konkrétní

výčet)

Práva, pověření a povinnosti oprávně-

ných inspekčních agentur, jaderných pro-

vozních inspektorů (ve službě) a kontro-

lorů

ANSI/ASME N626.0-1982 Qualifications and duties for authori-

zed inspection agencies, nuclear

inspectors and supervisors

Práva, pověření a povinnosti oprávně-

ných inspekčních agentur, jaderných

inspektorů a kontrolorů



NSI/ASME N45.2.6-1978

ANSI/ASME NQA-1-1979

Qualifications of inspection, examination,

and testing personnel for the construction

phase of nuclear power plants

Oprávnění a způsobilost personálu к

inspekci, šetření a zkoušení ve fázi

výstavby jaderných elektráren

Quality assurance program requirements Požadavky na program zajišĚování jakosti

for nuclear power plants (includes revision v jaderných elektrárnách (Včetně revizní

service) služby)

ANSI/ASME N45.2.9-1979 Requirements for collection, storage, and

maintenance of quality assurance records
for nuclear power plants

ANSI N45.2.10-1973 Quality assurance terms and definitions

ANSI/ANS 2.17-1980 Evaluation of radionuclide transport in
ground water for nuclear power sites

Požadavky na sběr, vedení a doplňování

záznamů o zajištování jakosti v jader-

ných elektrárnách

Názvy a definice v oblasti zajišťování

jakosti

Vyhodnocení přenosu radionuklidů

ve spodní vodě v místech výstavby

jaderné elektrárny

ANSI/ANS 2.10-1979

ANSI/IEEE 577-1976

ANSI/ANS 4.1-1978

Guidelines for retrieval, review, processing

and evaluation of records obtained from

seismic instrumentation

Requirements for reliability analysis in

the design and operation of safety systems

for nuclear power generating stations

Design basis criteria for safety systems

in nuclear power generating stations

Směrnice pro získávání, posouzení ,

zpracování a vyhodnocování záznamů

ze seismických přístrojů

Požadavky na analýzu spolehlivosti

konstrukce a provozu bezpečnostních

systémů jaderných elektráren

Základní hlediska na konstrukci bez-

pečnostních systémů jaderných elek-

tráren

С
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ANSI/IEEE 344-1975 Recommended practice for seismic qualificat-

ion of class IE equipment for nuclear power

generating stations

Doporučený postup hodnocení protiseis-

mické způsobilosti zařízení třídy IE

v jaderných elektrárnách
(Л



ANSI/ANS 3.1-1982

ANSI N278.1-1975

Selection, qualification, and training of
personnel for nuclear power plants

Self-operated and power-operated safety-re-

lated valves functional specification stan-

dard

ANSI/ANS 3.5-19 81 Nuclear power plant simulators for use in

operator training

ANSI/ANS 2.11-1978 Guidelines for evaluating site-relat«d

geotechnical parameters at nuclear power

sites

Výběr, kvalifikace a výcvik personálu
pro jaderné elektrárny

Funkční specifikafiní norma pro ručně

ovládané a motoricky ovládané bezpeč-

nostní (ochranné) ventily

Simulátory jaderných elektráren použí-

vané pro výcvik operátorů

Směrnice pro vyhodnocování lokálních

geotechnických parametrů v místech

výstavby jaderné elektrárny

ui
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ANSI N237-1976 Source term specification

ANSI/ASME N45.2.20-1979 Supplementary quality assurance

requirements for subsurface

investigations for nuclear power

plants

ANSI/ASME N45.2.5-1978 Supplementary quality assurance

requirements for installation,

inspection, and testing of structural

concrete, structural steel, soils and

foundations during the construction

phase of nuclear power plants

ANSI/ANS 2.7-1982 Criteria and guidelines for assessing

capability for surface faulting at nuclear

power sites

ANSI/ANS 2.13-1979 Evaluation of surface-water supplies for

nuclear power plants

Upřesnění názvů zářičů

Dodatečné požadavky na zajišťování

jakosti při podzemních průzkumech

v místě jaderné elektrárny

Dodatečné požadavky na zajištování jakosti

při instalaci,inspekci a zkoušení konstruk-

čního betonu, konstrukční oceli, půd a

základů během fáze výstavby jaderných

elektráren

Kriteria a směrnice pro stanovení možnosti

poruchy povrchu v místě výstavby jaderné

elektrárny

Vyhodnoceni zásob povrchové vody pro jader-

né elektrárny



ANSI/ANS 18.5-1982

ANSI/ANS 58.3-1977

ANSI/ANS 58.4-1979

ANSI/IEEE 383-1974

ANSI/ASME B16.41

ANSI N18.2-1973

ANSI/ANS 3.2-1982

Surveys of terrestrial ecology needed to

license termal power plants

Physical protection for systems and

components important to safety

Criteria for technical specifications for

nuclear power stations

Type test of class IE electric cables,

field splices, and connections for nuclear

power generating stations

Draft standard. Functional qualification

requirements for power operated active

valve assemblies

Nuclear safety criteria for the design of

stationary pressurized water reactor plants

(includes supplement ANSI/ANS 51.8)

Administrative controls and quality

assurance for the operational phase of

nuclear power plants

"ÄNSI/ASME NQA-1C-1982 Quality assurance program requirements to

nuclear power plants (Addenda to ANSI/ASME

NQA-1-1979)

ANSI/ANS 5.4-1982

ANSI/ANS S7.3-1983

Method for calculating the fractional

release of volatile fission products from

oxide fuel

Design requirements for new fuel storage

facilities at light water ."reactor plants

Přehled pozemní ekologie potřebný k povo-

lení tepelných elektráren

Fyzikální ochrana systémů a komponent
důležitých z hlediska bezpečnosti

Kritéria na technické podmínky jaderných

elektráren

Typové zkoušky elektrických kabelů třídy

IE, kabelových spojek a přípojů pro jader-

né elektrárny

Návrh normy. Funkční kvalifikační

požadavky na motoricky řízené činné

ventilové rozvody

•Kritéria jaderné bezpečnosti při navrho-

vání stabilních zařízení s tlakovodním

reaktorem (včetně dodatku ANSI/ANS 51.8)

Administrativní řízení a zajištování

jakosti v provozní fázi jaderných elek-

tráren

Požadavky na program zajistování jakosti

v jaderných elektrárnách (Dodatek к ANSI/ASME

NQA-1-1979)

Metoda výpočtu děleného uvolňování těkavých
štěpných produktů z paliva ve formě oxidu

Požadavky na návrh nových skladovacích

zařízení pro palivo v lehkovodních jaderných

elektrárnách

С
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NUCLEAR REACTORS /JADERNÉ REAKTORY/

s
ANSI/ANS 4.5-1980 Criteria for accident monitoring functions Kritéria na funkce monitorováni (vý-

in light-water-cooled reactors strážné signalizace) havárii v lehko-

vodních reaktorech

ANSI N652-1976 Guide for acquisition and documentation of Směrnice pro získávání a dokumentování

reference power reactor physics measurements fyzikálních referenčních měření na ener-

for nuclear analysis verification getických reaktorech pro jadernou ověřo-

vací analýzu

ANSI/ANS 15.18-1979 Administrative controls for research Administrativní řízení a správa výzkum-

reactors ných reaktorů

ANSI/ASTM E 764-80 Matrix of breeder reactor core materials Základní soustava materiálů v jádře mno-

živého reaktoru

i

ANSI/ANS 56.8-1981 Containment system leakage testing Požadavky na zkoušení těsnosti hermeti-

requirements začniho systému

ANSI/ASTM D 2470-70 Method for measurement of delayed neutron- Metoda měření štěpných produktů vysilajl-

emitting fission products in nuclear reactor cích zpožděné neutrony v chladicí vodě re-

coolant water during reactor operation aktoru během provozu jaderného reaktoru

ANSI N676-1976 Determination of termal energy deposition Stanovení rychlosti vývinu tepelné energie

rates in nuclear reactors v jaderných reaktorech

ANSI/ASTM E 560-77 Recommended practice for extrapolating Doporučený způsob extrapolace výsledků С

reactor vessel surveillance dosimetry dozimetrického sledování reaktorové ná-

results doby

ANSI/ANS 15.12-1977 Design objectives for and monitoring of Konstrukční cíle a monitorování systémů С

systems controlling research reactor kontroly odpadních vod z výzkumých

effluents reaktorů



ANSI/ANS 15.16-1982 Emergency planning for research reactors

ANSI/ANS 14.1 (1975) Operation of fast pulse reactors

ANSI/ANS 51.10-1979 Auxiliary feedwater system for pressurized

water reactors

Plánování opatření pro havarijní stavy

výzkumných reaktorů

Provoz rychlých impulzních reaktorů

Pomocný systém vodního napájení tlako-

vodních reaktorů

ANSI/ANS 15.17-1981 Fire protection program criteria for

research reactors

Kritéria na program protipožární ochrany
u výzkumných reaktorů

ANSI/ANS 57.5-1981 Light water reactor fuel assembly mechanical

design and evaluation

ANSI/ANS 15.2 (1974) Quality control for fuel elements, plate-

type uranium-aluminium

Mechanická konstrukce a vyhodnocování

palivových souborů pro lehkovodní reaktory

Kontrola jakosti palivových článků uran-

-hliník deskového typu

ANSI/ASTM E 509-74 Guide for in-service annealing of water-

-cooled nuclear reactor vessels

ANSI/ANS 5.1-1979 Decay heat power in light water reactor

Směrnice na provozní chlazení nádob jader- С

hých reaktorů chlazených vodou

Tepelný výkon z rozpadu v lehkovodním

reaktoru

ANSI/ANS 6.3.1-1980 Program for testing radiation shields in

light-water reactor
Program zkoušení radiačního stínění v

lehkovodním reaktoru

ANSI/ASTM E 669-79 Master matrix for nuclear fuel cycle

standards

Vzorový předpis na normy jaderného pali-

vového cyklu

o»

ANSI/ASTM E 482-76 Recommended practice for neutron dosimetry

for reactor pressure vessel surveillance
Doporučený postup pro neutronovou dozi-

metrii ke sledování reaktorové tlakové

nádoby



ANSI N412-1975 Determination of neutron reaction rate

distributions and reactivity of nuclear

reactors

Stanovení rozdělení reakční rychlosti
neutronů a reaktivity jaderných reak-
torů

ANSI N411-1975 Nuclear data sets for reactor design

calculations

Soubory jaderných dat pro výpočty kon-

strukce reaktoru

ANSI/ANS 56.3-1977 Overpressure protection of low-pressure
systems connected to the reactor coolant
pressure boundary

Přetlaková ochrana nízkotlakých systémů
napojená na tlakový předěl reaktorového
chladivá

ANSI/ANS 15.4-1977 Selection and training of personnel for

research reactors

Výběr a výcvik personálu pro výzkumné

reaktory

ANSI/ANS 19.5-1978 Requirements for reference reactor physics Požadavky na referenční reaktorová fyzi-
measurements kalní měřeni

ANSI/ANS/HPSSC 6.8.1-1981 Location and design criteria for area Kritéria pro umístění a navrhování systémů

radiation monitoring systems for light zón signalizace (monitorování) záření u

water nuclear reactors lehkovodních reaktorů

ANSI/ANS 15.11-1977 Radiological control at research reactor

facilities

Radiologická kontrola u zařízení výzkum-

ných reaktorů

ANSI/ANS 15.3 (1974) Records and reports for research reactors Záznamy a zprávy z výzkumných reaktorů

ANSI N402-1976 Assurance program requirements research

reactors

Požadavky programu záruk u výzkumných
reaktorů

ANSI/ANS 15.10-1981 Decommissioning of research reactors

ANSI/ANS 15.1-1982 Development of technical specifications

for research reactors

Kolaudace výzkumných reaktoru

Vývoj technických požadavků na jaderné

reaktory



ANSI/ANS 15.6(1974) Review of experiments for research reactors

ANSI/ANS 15.15-1978 Criteria for the reactor safety systems

of research reactors

ANSI/ANS 15.7-1977 Research reactor site evaluation

ANSI/ANS 56.10-1982 Subcompartment pressure and temperature
trasient analysis in LWR's

ANSI/ASTM E 185-79 Practice for surveillance tests for nuclear

reactor vessels

ANSI/ANS 56.7-1978 Boiling water reactor containment ventilation

systems

ANSI/ANS 56.6-1978 Pressurized water reactor containment ven-
tilation systems

NUCLEAR SCIENCE /JADERNÉ VĚDY/

ANSI N1.1-1976 Glossary of terms in nuclear science and

technology

PHOSPHORUS /FOSFOR/

ANSI/ASTM E 182-62 Method for analysis of phosphorus-32

PIPE /TRUBKY/

ANSI/ASTM A 655-77 Specification for special requirements for

pipe and tubing for nuclear and other

special applications

Přehled experimentu pro výzkumné

reaktory

Kriteria na bezpečnostní systémy reaktoru
u výzkumných reaktorů

Vyhodnocování místa pro výzkumný reaktor

Přechodová analýza tlaku a teploty v pa-
livovém podsouboru lehkovodního reaktoru

Způsob provádění zkoušek při sledování

reaktorových nádob

Systémy větrání v hermetizacním systému

varných reaktorů

Systémy větrání v hermetizacním systému
tlakovodního reaktoru

Slovník názvů z jaderné vědy a techniky

Způsob analýzy fosforu-32

Specifikace zvláštních požadavků na trubky

a potrubí pro jaderná a jiná zvláštní

použití ui



PLUTONIUM /PLUTONIUM/

ANSI/ASTM С 758-79 Methods for chemical, mass spectrometric,

spectrochemical, nuclear, and radiochemical

analysis of nuclear-grade plutonium metal

ANSI N15.10-1972 Classification of unirradiated plutonium

scrap

PLUTONIUM COMPOUNDS /SLOUČENINY PLUTONIA/

ANSI/ASTM С 757-79 Specification for nuclear grade, sinterable

Plutonium dioxide powder

ANSI/ASTM С 759-79 Methods for chemical, mass spectrometric,

spectrochemical, nuclear and radiochemical

analysis of nuclear-grade plutonium nitrate

solutions

RADIATION DETECTORS /DETEKTOEY ZAEENÍ/

Metody chemické, hmotové, spektrální

jaderné a radiochemické analýzy kovo-

vého plutonia nukleární jakosti

Klasifikace neozářeného plutoniového

odpadu (šrotu)

Specifikace práškového slinovatelného

kysličníku plutoničitého nukleární

jakosti

Metody chemické, hmotové, spektrální,

jaderné a radiochemické analýzy roz-

toků dusičnanu plutonia nukleární ja-

kosti

ANSI N42,13-1978 Calibration and usage of "dose calibrator"

ionization chambers ofr the assay of radio-

nuclides

Kalibrování a použití ionizačních komor

"ke kalibrování dávky" při určování ra-

dionuklidů

ANSI/IEEE 301-1976 Test procedures for amplifiers ana pre-

amplifiers for semiconductor radiation

detectors for ionizing radiation

ANSI N42.5-1965 Bases for GM counter tubes (included in
ANSI N42.6-198O_)

Postupy zkoušení zesilovačů a předzesi-

lovačů pro polovodičové detektory ioni-

zujícího záření

Zapojení Geiger-Miillerových počítačů

(zahrnuto do ANSI N42.6-1980 )



ANSI N13.5-1972 Specifications for performance direct

reading and indirect reading pocket dosi-

meters for X- and gamma radiation

Specifikace pro kontrolní kapesní

dozimetry záření X a gama s přímým a

nepřímým odečítáním tídajů

ANSI N13.27-1981 Performance requirements for pocket-sized

alarm, dosimeters and alarm ratemeters

Provozní požadavky na kapesní poplašná

zařízení, dozimetry a poplašné měřiče

četnosti impulsů

ANSI N13.15-1981 Performance of personnel thermoluminescence
dosimetry systems

Provoz systémů osobní termoluminiscenční

dozimetrie

ANSI/NBS 129-1979 Classification of industrial ionizing

radiation gaging devices

Klasifikace průmyslových zařízení pro

měření ionizujícího záření

ANSI/IEEE 309-1970 Test procedure for Geiger-Müller counters Postupy zkoušení Geiger-Mullerových počí-

tačů

ANSI/IEEE 645-1977 Test procedures for high-purity germanium

detectors for ionizing radiation
Postupy zkoušení detektorů ionizujícího
záření obsahujících vysoce čisté germa-
nium

AHSI N42.14-1978 Calibration and usage of germanium detectors Kalibrování a použití germaniových detek-

for measurement of gamma-ray emission of torů k měření emise záření gama radio-

radionuclides nuklidů

ANSI/IEEE 325-1971 Test procedures for germanium gamma-ray

detectors
Postupy zkoušení germaniových detektoru

záření gama

ANSI/IEEE 680-1978 Techniques for determination of germanium

semiconductor detector gamma ray efficiency
using a standard Marinelli

(reentrant) beaker geometry

Techniky stanovení účinnosti germaniových

polovodičových detektorů záření gama

použitím standartní Marinelliho kádinkové

geometrie



Inspection and test specifications for

direct and indirect reading quartz fiber

pocket dosimeters

Performance criteria for instrumentation

used for inplant plutonium monitoring

Interrelationship of quartz-fibre electro-

meter type exposure meters and companion

meter chargers ("include ANSI N42.5-1965)

ANSI N42.15-1980 Performance verification of liquid-scintil-

lation counting systems

ANSI N322-1975

ANSI N317-1980

ANSI N42.6-1980

Dozor a zkušební předpisy pro kapesní

dozimetry s křemenným vláknem a s pří-

mým ä nepřímým odečítáním údajů

Kriteria pro provoz přístrojů používa-

ných к monitorování plutonia uvnitř zaří-

zení

Vzájemný vztah expozimetrů typu elektro-

metru s křemenným vláknem a přídavných

nabíjecích zařízení (zahrnuje ANSI

N42.5-1965)

Ověření provozuschopnosti počítacích

systémů s kapalným scintilátorem

ANSI N42.18-1980

ANSI N319-1976

Specification and performance of on-site

instrumentation for continuously monitoring

radioactivity in effluents

Personnel neutron dosimeters (neutron

energies less than 20 Mev)

Specifikace a účinnost stabilních pří-

strojů pro kontinuální monitorování

radioaktivity v odpadních médiích

Osobní neutronové dozimetry (pro energie

neutronů pod 20 Mev)

ANSI N13.4-1971 Specification о.Г portable X- or gamma

radiation survey instruments

Specifikace přenosných přístrojů pro

monitorování záření X nebo gama

ANSI N323-1978 Radiation protection-instrumentation test

and calibration

Zkouška a kalibrace přístrojů pro ochranu
před zářením

ANSI N320-1979 Performance specifications for reactor

emergency radiological monitoring

instrumentation

Specifikace pro provoz reaktorových hava-

rijních monitorů záření



ANSI/ASTM E 419-73 Guide for selection of neutron activation

detector materials

ANSI/IEEE 300-1982 Test procedures for semiconductor charged-

-particle detectors

ANSI N42.12-1980 Calibration and usage of sodium iodide

detector system

ANSI N13.11-1983 Dosimetry. Personel dosimetry performance.

Criteria for testing

RADIATION PROTECTION /OCHRANA PŘED ZARENÍM/

ANSI N13.2-1969 Administrative practices in radiation

monitoring ("a guide for management)

ANSI N13.3-1969 Dosimetry for critically accidents

Směrnice pro výběr detekčních materiálů

založených na aktivaci neutrony

Postupy zkoušení polovodičových detek-

torů nabitých částic

Kalibrování a použití detektorů s jodidem

sodným

Dozimetrie. Provádění osobní dozimetrie.
Zkušební kritéria

Administrativní praxe při monitorování

záření (směrnice pro řízení)

Dozimetrie pro havárie při stavu kritič--

nosti

ANSI N13.7-1983 Criteria for film dosimeter performance Kritéria pro provádění filmové dozimetrie

ANSI/ANS N2.3-1979 Immediate evacuation signal for use in

industrial installations

ANSI N13.6-1966 Practice for occupational radiation expo-

sure records systems

Okamžitý evakuační signál pro použití

v průmyslových zařízeních

Způsob vedení záznamů o expozici obyva-
telstva

ANSI N7.2-1963 Radiation protection in nuclear reactor

fuel fabrication plants

Ochrana před zářením v závodech na výrobu

jaderného paliva pro reaktory



ANSI N13.1-1969 Guide to sampling airborne radioactive
material in nuclear facilities

Směrnice pro odběr vzorků radioaktiv-

ního materiálu ze vzduchu v jaderných

zařízeních

A,C

ANSI N13.8-1973 Radiation protection in uranium mines

RADIATION SOURCES /ZDROJE ZÄRENf/

ANSI/NBS 127-1977

ANSI/Í3BS 114

Dry source storage gamma irradiators

(category i), safe design and use of

self-contained

General safety standard for installations

using non-medical X ray and sealed gamma-

-ray source, energies up to 10 MeV

RADIOACTIVE MATERIALS /RADIOAKTIVNf MATERIÁLY/

ANSI N679-1976

ANSI N14.5-1977

Guide for writing operating manuals fcr

radioactive material packaging

Leakage test on packages for shipment of

radioactive materials

Ochrana před zářením v uranových dolech

Zdroje do ozařovačů gama skladované v

suchých prostorách (kategorie i), jejich

bezpečná konstrukce a použití

Obecná bezpečnostní norma na zařízení

používající nelékařské zdroje rentgeno-

vého záření a uzavřené zářiče gama o

energii do 10 MeV

Směrnice na vedení provozních deníků o

obalech pro radioaktivní materiály

Zkouška těsnosti obalových souboru při

odesílání radioaktivních materiálů

ANSI N14.1O.1-1973 Administrative guide for packaging and

transporting radioactive materials
Administrativní směrnice pro balení a
přepravu radioaktivních materiálů

ANSI N14.3-1973

ANSI N14.7-1975

Packaging and transportation radioactively

contaminated biological materials

Balení a přeprava radioaktivně kontami-

novaných biologických materiálů

Guide to design and use of shipping packages Směrnice ke konstrukci a používání

for type A quantities of radioactive materials přepravních obalů typu A pro radioaktivní

materiály



RADIOACTIVE SOURCES /RADIOAKTIVNÍ ZÁŘIČE/

ANSI/NBS 126 Classification of sealed radioactive sources Klasifikace uzavřených radioaktivních
zářičů

RADIOACTIVE WASTES /RADIOAKTIVNÍ ODPADY/

ANSI/ANS 55.4-1979

ANSI/ANS 55.6-\979

ANSI N14.9.1-1976

ANSI/ANS 55.1-1979

Gaseous radioactive waste processing

systems for light water reactor plants

Liquid radioactive waste processing system

for light water reactor plants

Packaging for transportation of liquid

aqueous radioactive wastes from nuclear

power plants

Solid radioactive waste processing system
for light water cooled reactor plants

Systémy na zpracování plynných radio-

aktivních odpadů z lehkovodních reaktorů

Systémy na zpracování kapalných radio-
aktivních odpadu z lehkovodních reaktorů

Obalové soubory pro přepravu kapalných

vodných radioaktivních odpadů z jader-

ných elektráren

Systémy na zpracování pevných radioaktiv-

ních odpadů z reaktoru chlazených lehkou

vodou

ANSI N313-1974 Stabilization of uranium-thorium milling

waste-retention systems

Stabilizace systémů na zadržování odpadu

z upraven urano-thoriových rud

RADIOGRAPHIC FILM AND EQUIPMENT /FILMY A PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO RADIOGRAFII/

ANSI N432-1980 Radiological safety for the design and

construction of apparatus for gamma

radiography

Navrhování a konstrukce přístrojů pro

radiografii zářením gama z hlediska

ochrany před zářením



со
RADIOGRAPHY /RADIOGRAFIE/

ANSI/ASTM E 242-68 Reference radiographs for appearances

of radiographic images as certain para-

meters are changed

ANSI/ASTM E 747-80 Method for controlling quality of radio-

graphic testing using wire penetraraeters

ANSI/ASTM E 142-77 Method for controlling quality of radio-

graphic testing

ANSI/ASTM E 94-77 Practice for radiographic testing

ANSI/ASTM E 689-79 Reference radiographs for ductile iron

castings

ANSI/ASTM E 748-80 Recommended practice for thermal neutron

radiography of materials

STANDARDS DEVELOPMENT /VÝVOJ NOREM/

ANSI/ASTM E 583-77 Recommended practice for systematizing the

development of (ASTM) voluntary consensus

standards for the solution of nuclear and

other complex problems

SYMBOLS, WARNING /SYMBOLY, VÝSTRAŽNÁ" ZNAMENÍ/

ANSI N2.1-1969 Radiation symbol

ANSI N12.1-1971 Fissile material symbol

Referenční radiogramy pro porovnáváni

vzhledu radiografických obrazů při 2měně

určitých parametrů

Metoda kontroly jakosti radiografické

zkoušky s použitím drátového penetrometru

(měrky)

Metoda kontroly jakosti radiografického

zkoušení

Postup při radiografickém zkoušeni

Referenční radiogramy pro odlitky z kuj-
ného železa

Doporučený způsob radiografie materiálů

tepelnými neutrony

Doporučený způsob systematického přístupu

ke zpracování dobrovolných norem ASTM

pro řešení jaderných a jiných komplexních

problémů

Symbol pro ionizující zářeni

Symbol pro štěpný materiál



URANIUM /URAN/

ANSI/ASTM E 244-80 Method of test for atom percent fission

in uranium and plutonium fuel (mass

spectrometric method)

ANSI/ASTM E 321-79 Method of test for atom percent fission

in uranium and plutonium fuel

£neodymium-148 method)

ANSI/ASTM E 219-80 Method of test for atom percent fission

in uranium fuel (radiochemical method)

ANSI/ASTM E 318-69 Method for colorimetric determination of

uranium in aqueous solutions

ANSI/ASTM E 267-78 Method of test for uranium and plutonium

concentrations and isotopic abundances

Metoda zjišťování štěpení uranového

a plutoniového paliva v atomových

procentech (hmotově-spektrometrická

metoda)

Metoda zjišťování štěpení uranového

a plutoniového paliva v atomových

procentech (metoda s neodymem-148)

Metoda zjištování štěpení uranového

paliva v atomových procentech (radio-

chemická metoda)

Metoda kolorimetrického stanovení

uranu ve vodných roztocích

Metoda zjištování koncentrací a izoto-

pového složení (obohacení ) uranu a plu-

tonia

ANSI/ASTM E 217-70 Method of test for uranium by controlled-

-potential coulometry

URANIUM COMPOUNDS /SLOUČENINY URANU/

Metoda zjišťování uranu coulometrií s

řízeným potenciálem

ANSI N15.7-1972 Analytical procedures for accountability

of uranium hexafluoride

Analytické postupy pro evidenci fluori-

du uranového

ANSI N15.6-1972 Analytical procedures for accountability

of uranium tetrafluoride

Analytické postupy pro evidenci fluridu

uraničitého



ANSI/ASTM С 79 9-78 Methods of test for chemical, mass

spectrometrin, spectrochemical, nuclear,

and radiochemical analysis of nuclear

grade uranyl nitrate solutions

Metody chemické, hmotově spektrometrické,

spektrální chemické, jaderné a radioche-

mické analýzy roztoku uranylnitrátu nukleár-

ní jakosti

ANSI/ASTM С 761-77

ANSI/ASTM С 696-80

Methods for chemical, mass spectrometric,

spectrochemical, nuclear, and radiochemical

analysis of uranium hexafluoride

Methods for chemical, mass spectrometric,

and spectrochemical analysis of nuclear-

-grade uranium dioxide powders and pellets

Metody chemické, hmotové spektrometrické,

spektrální chemické, jaderné a radiochemické

analýzy fluoridu uranového

Metody chemické, hmotově spektrometrické,

a spektrální chemické analýzy prášků a

kuliček kysličníku uraničitého nukleární

jakosti

ANSI/ASTM С 787-76 Specification for uranium hexafluoride

for enrichment

ANSI/ASTM E 402-70 Spectrographic analysis of uranium oxide

(иЗ°з) **У gallium oxide-carrier technique

Specifikace fluoridu uranového pro oboha- С

cování

Spektrografická analýza kysličníku urani- С

čito-uranového Qu^O^") technikou s kyslič-

níkem galitým jako nosičem

WATER /VODA/

ANSI/ASTM D 2460-70 Method of test for radionuclides of radium

in water
Metoda zjišťování izotopů radia ve vodě
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Norma Strana Norma Strana

ANSI N1.1-1976 171

ANSI N2-1-1969 178

ANSI N7.2-1963 175

ANSI N12.1-1971 T78

ANSI N13.1-1969 176

ANSI N13.2-1969 175

ANSI N13.3-1969 175

ANSI N13.4-1971 174

ANSI N13.5-1972 173

ANSI N13.6-1966 175

ANSI N13.7-1983 175

ANSI N13.8-1973 176

ANSI N13.11-1983 175

ANSI N13.14-1983 146

ANSI N13.15-1981 173

ANSI N13.27-1981 3.73

ANSI N14 Guide 154

ANSI N14.1-1982 150

ANSI N14.3-1973 176

ANSI N14.5-1977 176

ANSI N14.6-1978 154

ANSI N14.7-1975 176

ANSI N14.9.1-1976 177

ANSI N14.10.1-1973 176

ANSI N15 . 3-1972 156

ANSI N15.5-1972 156

ANSI N15.6-1972 179

ANSI N15.7-1972 17g

ANSI N15.8-1974 155

ANSI N15.9-1975 155

ANSI N15.10-1972 172

ANSI N15.11-1973 153

ANSI N15.13-1974 154

ANSI N15.15-1974 153

ANSI N15 .16-1974 155

ANSI N15.17-1975 156

ANSI N15.18-1975 155

ANSI N15.19-1975 156

ANSI N15.20-1975 155

ANSI N15.22-1975 153

ANSI N15.23-1979 154

ANSI N15.35-1983 157

ANSI N15.36-1983 157

ANSI N15.37-1981
ANSI N15.38-1981

ANSI N15.4O-1981

ANSI N16.1-1975

ANSI N16.3-1975

ANSI N16.8-1975

ANSI N16.9-1975

ANSI N18.2-1973

ANSI N42.4-1971

ANSI N42.5-1965

ANSI N42.6-1980

ANSI N42.12-1980

ANSI N42.13-1978

ANSI N42.14-1978

ANSI N42.15-1980

ANSI N42.18-1980

ANSI N43.1-1978

ANSI N44.1-1973

ANSI N44.2-1973

ANSI N44.3-1973

ANSI N45.2-1977

ANSI N45.2.8-1975

ANSI N45.2.8a-1981

ANSI N45.2.10-1973

ANSI N45.2.11-1974

ANSI N45.2.13-1976

ANSI N46.1-1980

ANSI N46.2-1978

ANSI N101.1-1972

ANSI N101.2-1972

ANSI N1O1.3-1979

ANSI N1O1.4-1972

ANSI N195-1976

ANSI N210-1976

ANSI N237-1976

ANSI N271-1976

ANSI N278.1-1975

ANSI N287-1976

ANSI N290-1979

ANSI N299-1976

ANSI N300-1975

ANSI N303-1978

ANSI N304-1977

155

153

156

149
149

149

150

167

147

.... 172

174

175

172

173

.... 174

174

144

157

157

.... 157

163

162

162

165
163

159

150

152

150
150

152

150

160

151
166

159

166

152

152

151

152

151

181



16В

fíorma

ANSI

ANSI

ANSI

ANSI

ANSI

ANSI

ANSI

ANSI

ANSI

ANSI

ANSI

N305-

«313-

N317-

N319-

N320-

N322-

N323-

N343-

N402-

N411-

N412-

1975

1974

1980

1976

1979

1975

1978

1978

1976

•1975

•1975

Strana

151

177

174

174

. 174

174

174

146

170

. 170

170

Norma

ANSI

ANSI

ANSI

ANSI

ANSI

ANSI

ANSI

ANSI

ANSI

ANSI

ANSI

N432-

N449'

N449

N512'

N540

N544

N545

N546

N652

N676

N679

-1980

-1974

.1-1978

-1974

-1975 ••

-1968

-1975

-1976

-1976

-1976 •

-1976

Strana

177

157

157

150

. 147

147

146

163

168

. . 168

176

NormY_ASTM

Norma Strana Norma

ANSI/ASTM A 655-77 171 ANSI/ASTM D

ANSI/ASTM С 558-69 147 ANSI/ASTM D

ANSI/ASTM С 637-73 145 ANSI/ASTM D

ANSI/ASTM С 638-73 145 ANSI/ASTM D

ANSI/ASTM С 696-80 18° ANSI/ASTM D

ANSI/ASTM С 699-79 153 ANSI/ASTM D

ANSI/ASTM С 7O8-72a (1577) 155 ANSI/ASTM E

ANSI/ASTM С 75О-8О I 5 5 ANSI/ASTM E

ANSI/ASTM С 757-79 172 ANSI/ASTM E

ANSI/ASTM С 758-79 1?2 ANSI/ASTM E

ANSI/ASTM С 759-79 172 ANSI/ASTM E

ANSI/ASTM С 761-77 1 8° ANSI/ASTM E

ANSI/ASTM С 776-79 156 ANSI/ASTM E

ANSI/ASTM С 781-77 147 ANSI/ASTM E

ANSI/ASTM С 784-76 I 5 3 ANSI/ASTM E

ANSI/ASTM С 785-76 I 5 5 ANSI/ASTM E

ANSI/ASTM С 787-76 180 ANSI/ASTM E

ANSI/ASTM С 799-78 180 ANSI/ASTM E

ANSI/ASTM С 833-76 153 ANSI/ASTM E

ANSI/ASTM С 853-79 I 5 4 ANSI/ASTM E

ANSI/ASTM С 888-78 I 5 4 ANSI/ASTM E

ANSI/ASTM С 889-78 154 ANSI/ASTM E

ANSI/ASTM С 922-79 156 ANSI/ASTM E

ANSI/ASTM С 934-80 153 ANSI/ASTM E

ANSI/ASTM D 481-78 1 4 8 ANSI/ASTM E

ANSI/ASTM D 1671-72 1 4 5 ANSI/ASTM E

Strana

2460-70 180

247О-7О 168

2954-71 i 4 5

3001-71 I 4 5

3911-80 160

3912-80 159

94-77 178

142-77 178

170-76 146

182-62 171

185-79 171

217-70 179

219-80 179

242-68 173

244-80 179

261-77 148

262-77 148

263^77 I 4 8

264-77 I 4 8

265-77 - 148

266-77 I 4 8

267-78 179

318-69 179

320-79 156

321-79 !79

402-70 180

182



169

Norma Strana Norma Strana

ANSI/ASTM E 418-73

ANSI/ASTM E 419-73

ANSI/ASTM E 482-76

ANSI/ASTM E 495-78

ANSI/ASTM E 509-74

ANSI/ASTM £ 523-76

ANSI/ASTM E 525-74

ANSI/ASTM E 526-7'J

ANSI/ASTM E 531-'.^

ANSI/ASTM E 560-77

ANSI/ASTM E 583-77

Normv NBS

148

175

169

153

169

143

147

148

156

168

178

ANSI/ASTM E 666-78

ANSI/ASTM E 669-79

ANSI/ASTM E 689-79

ANSI/ASTM В 692-79

ANSI/ASTM E 720-80

ANSI/ASTM E 721-80

ANSI/ASTM E 722-80

ANSI/ASTM E 747-80

ANSI/ASTM E 748-80

ANSI/ASTM E 763-80

ANSI/ASTM E 764-80

146

169

178
154

147

146

146

178

178
146

168

Norma

ANSI/NBS 107

ANSI/NBS 114

ANSI/NBS 116

Normy_ACI

Norma

ANSI/ACI 349-76

Strana Norma

144 ANSI/NBS 126

176 ANSI/NBS 127-1977

147 ANSI/NBS 129-1979

Strana Norma

145 ANSI/ACI 349 Supp-78

Strana

177

176

173

Strana'

163

Norma

ANSI/ISA S67.01-1979

Strana Norma

151 ANSI/ISA S67.02-1980

Strana

151

Norma

ANSI/NFPA 801-1980

Strana

1 5 0

183



170

Norma

ANSI/IEEE

ANSI/IEEE

ANSI/IEEE

ANSI/IEEE

ANSI/IEEE

ANSI/IEEE

ANSI/IEEE

ANSI/IEEE

ANSI/IEEE

ANSI/IEEE

ANSI/IEEE

ANSI/IEEE

ANSI/IEEE

ANSI/IEEE

ANSI/IEEE

ANSI/IEEE

ANSI/IEEE

279-1971

300-1982

301-1976

308-1980

3O9-1970

325-1971

334-1974

336-1980

338-1977

344-1975

352-1975

379-1977

381-1977

383-1974

387-1977

450-1980

484-1975

Strana Norma Strana

164 ANSI/IEEE 485-1978 158

175 ANSI/IEEE 494-1974 161

172 ANSI/IEEE 500-1977 158

164 ANSI/IEEE 535-1979 158

173 ANSI/IEEE 577-1976 165

173 ANSI/IEEE 583-1982 144

163 ANSI/IEEE 595-1982 144

162 ANSI/IEEE 596-1982 144

163 ANSI/IEEE 622-1979 161

. 165 ANSI/IEEE 645-1977 173

1О1 ANSI/IEEE 650-1979 158

158 ANSI/IEEE 675-1982 144

158 ANSI/IEEE 680-1978 173

167 ANSI/IEEE 683-1976 144

. 159 ANSI/IEEE 726-1981 144

162 ANSI/IEEE 758-1981 144

162 ANSI/IEEE/ANS 7-4.3.2-1982 159

NgrmY_ANS

Norma Strana Norma Strana

ANSI/ANS 1-

ANSI/ANS 2.

ANSI/ANS N

ANSI/ANS 2.

ANSI/ANS 2.

ANSI/ANS 2.

ANSI/ANS 2

ANSI/ANS 2

ANSI/ANS 2

ANSI/ANS 2

ANSI/ANS 2

ANSI/ANS 2

ANSI/ANS 3

ANSI/ANS 3

ANSI/ANS 3

ANSI/ANS 3

ANSI/ANS 3

ANSI/ANS 3

ANSI/ANS 3

ANSI/ANS 4

ANSI/ANS 4

ANSI/ANS 5

ANSI/ANS 5

1975

2-1978

2.3-1979

7-1982

8-1981 .. .

9-1980

.10-1979

.11-1978

.12-1978

.13-1979 ..

.17-1980

.19-1981

.1-1982

.2-1982

.3-1982 ...

.5-1981

.7.1-1979

.7.2-1979

.7.3-1979

.1-1978 ..

.5-1980

.1-1979

.4-1982

149

160

17 5

166

.160

161

165

166

163

166

165

152

166

167

161

166

160

160

160

165

168

169

167

ANSI/ANS 6.1.1-1977
ANSI/ANS 6.3.1-1980

ANSI/ANS 6.4-1977

ANSI/ANS 6.6.1-1979

ANSI/ANS/HPSSC 6.8.1-1981 ...

ANSI/IEEE/ANS 7-4.3.2-1982

ANSI/ANS 8.3-1979

ANSI/ANS 8.5-1979

ANSI/ANS 8.7-1975

ANSI/ANS 8.9-1978

ANSI/ANS 8.12-1978

ANSI/ANS 8.15-1981

ANSI/ANS 14.1 (1975)

ANSI/ANS 15.1-1982

ANSI/ANS 15.2 (1974)

ANSI/ANS 15.3 (1974)

ANSI/ANS 15.4-1977

ANSI/ANS 15.6 (1974)

ANSI/ANS 15.7-1977

ANSI/ANS 15.10-1981

ANSI/ANS 15.11-1977

ANSI/ANS 15.12-1977

ANSI/ANS 15.15-1978

146
169

159

160

, ..170

159

149

150

149

. . 149

149

149

169

170

. 169

170

170

171

171

. . 170

170

168

171

184



Norma Strana Norma Strana

ANSI/ANS 15.16-1982

ANSI/ANS 15.17-1981

ANSI/ANS 15.18-1979

ANSI/ANS 18.5-1982

ANSI/ANS 19.5-1978

ANSI/ANS 51.10-1979

ANSI/ANS 52.1-1978

ANSI/ANS 55.1-1979

ANSI/ANS 55.4-1979

ANSI/ANS 55.6-1979

ANSI/ANS 56.3-1977

ANSI/ANS 56.5-1979

ANSI/ANS 56.6-1978

ANSI/ANS 56.7-1978

Norm^ ASME

Norma

ANSI/ASME B16.41

ANSI/ASME N45.2.1-1980

ANSI/ASME N45.2.2-1978

ANSI/ASME N45.2.3-1973

ANSI/ASME N45.2.3a-1978 •••

ANSI/ASME N45.2.5-1978

ANSI/ASME N45.2.6-1978

ANSI/ASME N45.2.9-1979

ANSI/ASME N45.2.12-1977

ANSI/ASME N45.2.15-1981 •••

ANSI/ASME N45.2.20-1979

ANSI/ASME N45.2.23-1978

ANSI/ASME N509-1980

16Э
159

168

167

... 170

169

158

177

177

... 177

170

164

171

171

Strana

167
158

163

161
161

166

165

165

158

161

166

151

157

ANSI/ANS 56.8-1981

ANSI/ANS 56.10-1982

ANSI/ANS 57.1-1980

ANSI/ANS 57.3-1983

ANSI/ANS 57.5-1981

ANSI/ANS 5 7.7-1981

ANSI/ANS 57.8-1978

ANSI/ANS 58.2-1980

ANSI/ANS 58.3-1977

ANSI/ANS 58.4-1979

ANSI/ANS 58.9-1981

ANSI/ANS 59.1-1979

ANSI/ANS 59.3-19 77

ANSI/ANS 59.4-1979

Norma

ANSI/ASME N510-1980

ANSI/ASME N626.0-1982 .

ANSI/ASME N626.1-1982

ANSI/ASME N626.2-1982

ANSI/ASME NQA-1-1979

ANSI/ASME NQA-1C-1982

ANSI/ASME OM-1-1981

ANSI/ASME OM-2-1982

ANSI/ASME OM-3-1982

ANSI/ASME OM-4-1982

ANSI/ASME OM-5-1981

ANSI/ASME PTC 32.1-1969

ANSI/ASME PTC 32.2-1978

168

171

162

167

... 169

152

160

164

167

... 167

162

159

157

160

Str

150

164

164

164

... 165

167

164

159

164

159

159

163

155

185





T E C H U I C K Ě N O R M Y R A K O U S K A

Třídění technických norem Rakouska (ONORM) je skupinové. Číslo oborové skupiny

je uváděno vlevo vedle MDT a názvu oborové skupiny. Toto uspořádání a názvy oborových

skupin se plně shodují s tříděním západoněmeckých technických norem DIN.

Technické normy Rakouska nesou označení ÖNORM a dále za sebou velké písmeno,

pořadové číslo a v závorce poslední dvojčíslí roku vydání normy. Velké písmeno

před pořadovým číslem je pozůstatek původního systematického třídění rakouských

technických norem.

Normy ÖNORM jsou uspořádány v rámci každé oborové skupiny prioritně podle abe-

cedního pořadí velkého písmene před pořadovým číslem a pak podle vzrůstajícího po-

řadového čísla. Jednotlivé oborové skupiny jsou řazeny podle vzrůstajícího MDT.

Proto je soupis norem ÖNORM opatřen číselným rejstříkem, ve kterém je princip

priority abecedního pořadí zachován.

Pořadové číslo normy ÖNORM může být doplněno tídaji za lomítkem, což zname-
ná:

-/2 ..... příslušná část (zde druhá) téže normy ÖNORM

-/ВЫ. 1 dodatek (zde první) к základní normě ÖNORM

(ÖNORM) DIN znamená, že západoněmecká norma DIN byla převzata jako rakouské tech-
nická norma.
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0580 MDT 614.842

ÖN0RM F 3140 (8l)

HLAŠENÍ POŽÁRU. POPLACH. TECHNIKA HAŠENÍ. TAKTIKA HAŠENÍ. HASICÍ PROSTŘEDKY. ORGANIZACE POŽARNÍ AKCE.

POŽARNÍCI

Vornorm. Ionisationsrauchmelder. Strahlen-

schutzanforderungen

Předběžná norma. Ionizační hlásiče kouře.

Požadavky na ochranu před zářením

0620 MDT 614.87 ÚRAZY p8sOBENÍM OKOLNÍHO PROSTŘEDÍ A JEJICH PREVENCE VŠEOBECNĚ. OCHRANA PŘED ZAŘENÍM

ÖNORM A 6601 (8l)

ÖNORM S 5201 (82)

ÖNORM S 52O1/Bbl.l(82)

Strahlenschutz. Benennungen und Definitionen

Strahlenpass

Strahlenpass gemäss ÖNORM S 5201

Ochrana před zářením. Názvy a definice

Povolovací certifikát na zářič

ÖNORM S 5202 (8o)

ÖNORM S 5203 (во)

ÖNORM S 5204 (82)

ÖNORM S 5 215 (79)

ÖNORM S 5221 {ji)

Richtlinien für den Einsatz von Personen bei

Vorhandensein radioaktiver Stoffe. Gefahren-

bereiche

Richtlinien für den Einsatz bei Vorhandensein

radioaktiver Stoffe. Kennzeichnung von Gefah-

renbereichen. Strahlenwarnschild

Richtlinien für die Erstellung eines Alarm-

planes bei Vorhandensein radioaktiver Stoffe

Strahlenschutzregeln für die technische An-

wendung umschlossener radioaktiver Stoffe.

Umschlossene Strahler

Povolovací certifikát na zářič podle ÖNORM

S 5201

Směrnice pro nasazování osob do prostředí s ra-

dioaktivními látkami, zóny nebezpečí

Směrnice pro nasazování osob do prostředí s ra-

dioaktivními látkami. Značení zón nebezpečí.

Výstražný štítek na přítomnost záření .

Směrnice к plánování poplašných zařízení do

prostředí s výskytem radioaktivních látek

Pravidla ochrany před zářením při technickém

použití uzavřených radionuklidových zářičů.

Uzavřené zářiče

Strahlenschutz bei Arbeiten mit offenen radio- Ochrana před zářením při práci s otevřenými ra-

aktiven Stoffen in medizinischen Betrieben dioaktivními zářiči v lékařských provozech



ÖNORM S 5225 (78) Klassifikation von innerbetrieblich verwendeten Klasifikace radiačně stíněných stabilních a

Stand- und Transportbehältern für radioaktive přepravních nádob na radioaktivní materiály, a

Stoffe, Strahlenschutztischen und Strahlen- stolů a trezorů používaných vnitroprovozně

schutztresoren in nuklearmedizinische Betrieben v objektech nukleární medicíny

1080 MDT 620.2 NAUKA 0 ZBOŽÍ. SUROVINY A MATERIÁLY. NEBEZPEČNÉ ZBOŽÍ

ÖNORM S 5222/2 (78^ umschlossene radioaktive Stoffe. Periodisch Uzavřené radionuklidové zářiče. Periodické

wiederkehrende Dichtbeitsprüfungen ' provozní zkoušky těsnosti

ÖNORM S 5222/3 (82) Umschlossene radioaktive Stoffe. Höchstzulässi- Uzavřené radionuklidové zářiče. Hejvýše pří-

ge Zeitintervalle für wiederkehrende Dicht-

heitsprüfungen

pustne časové intervaly pro periodické pro-

vozní zkoušky těsnosti

1090 MDT 620.9 VŠEOBECNÁ ENERGETIKA

ÖNORM A 7006 (76) Vornorm. Grundbegriffe der Energiewirtschaft. Předběžná norma. Základní názvy z energetiky.

Kernenergiewirtschaft

1110 MDT 621.039 JADERNÁ TECHNIKA VŠEOBECNĚ

ÖNORM A 9000 (8l) Kerntechnik. Benennungen und Definitionen

Jaderná energetika

Jaderná technika. Názvy a definice

1130 MDT 621.039.58/.7 OTÁZKY BEZPEČNOSTI V JADERNÉ TECHNICE. ZPRACOVÁNÍ RADIOAKTIVNÍCH 0DPAD8

Radioaktivní odpad. Směrnice pro sběrÖNORM S 26ОО (81) Radioaktiver Abfall. Richtlinien für die

Samlung

ÖNDRM S 26ОО/ВЫ.1 (8l) Übernahmeforinular und Transportschein für

radioaktive Abfälle

2420 MDT 621.386 RENTGENKY. RENTGENOVÁ TECHNIKA

ÖNORM S 5230 (79) Strahlenschutzdosimeter. Allgemeine Regeln

Přejímací formulář a přepravní list pro radio-

aktivní odpady

Ochrana před zářením. Dozimetry. Všeobecná

pravidla



to ÖNORM S 5231 (82) Strahlenschutzdosimeter mit Ionisationskammern, Ochrana před zářením. Dozimetry s ionizačními

Zählrohren oder Szintillatoren für Photonen- komorami, počítači nebo sointilátory pro foto-

strahlung nové záření

5980 MDT 669.1/.8:620.1 ZKOUŠENÍ KOVOVÝCH MATERIALS VäEOBECNE

(ČWORM) DIN 54109/2 (б4) Zerstörungsfreie Prüfung. Bildgüte von Rönt- Nedestruktivní zkoušení. Jakost obrazu filmové-

gen und Ganmia-Filroaufnahmen an metallischen ho snímku kovových materiálů prozářených záře-

Werkstoffen. Richtlinien für das Aufstellen ním X a gama. Směrnice pro stanovení jakosti

von Bildgüteklassen obrazu



REJSTŘÍK NOREM ÖNORM PODLE REGISTRAČNÍCH POŘADOVÝCH Č f S E L

N o r m a ÖNORM

ÖNORM A 6601 ( 81)

ÖNORM A 7006 (76) •

ÖNORM A 9000 (81)

ÖNORM F 3140 (81)

ÖNORM S 2600 (81) .

ÖNORM S 26ОО/ВЫ. 1

ÖNORM S 5201 (82 )

ÖNORM S 52О1/ВЫ. 1

ÖNORM S 5202 (80)

(81)

(82)

Strana Norma ÖNORM Strana

188 ÖNORM S 5203 (80) 188

189 ÖNORM S 5204 (82) 188

189 ÖNORM S 5215 ( 79) 183

183 ÖNORM S 5221 (77 ) 188

..189 ÖNORM S 5222/2 (78) 189

189 ÖNORM S 5222/3 (82 ) 139

188 ÖNORM S 5225 (78 ) 189

188 ÖNORM S 5230 (79 ) " 189

183 ÖNORM S 5231 (82 ) 19О

(ÖNORM) DIN 54109/2 (64) 19О

191



PŘEDMĚTOVÝ REJSTŘÍK PODLE KLÍČOVÝCH SLOV Z JADERNÝCH OBORO

/v češtině/

Předmětový rejstřík je sestaven abecedně podle prvního písmene klíčového slova

nebo spojení, která byla vytypovaná na základě praktických normalizačních zkušeností

v jaderných oborech a s ohledem na deskriptory uváděné v některých zahraničních tech-

nických normách. Za heslem po pomlčce jsou vždy uváděna čísla stran soupisu, na kte-

rých lze technické normy s odpovídajícím klíčovým slovem nebo spojením vyhledat. Po-

kud jde více stran soupisu po sobě, je'používán zkrácená zápis /např. 124-8 znamená,

že heslo se vyskytuje na stranách 124 až 128/. Pokud je u číselného odkazu na stra-

nu soupisu uvedeno v závorce ještě další označení /slovem nebo alfanumericky/, pak

se klíčové slovo nebo spojení vyskytuje na uvedené straně v příslušném názvu pro ce-

lou /např. oborovou/ skupinu technických norem.

Vysvětlení použitých zkratek: IZ = ionizující záření

JE = jaderné elektrárny
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Absorbovaná dávka - viz Dávkový příkon

Aerosoly - 40, 43, 50, 61, 84

Aktivita - 49, 50, 60, 61, 82, 83

Analyzátory IZ - 40-2, 56, 60, 66, 69

Atestace - 48, 63
Atomová fyzika - 26, 83(39.2), 94 (040O), 141

Balení - 21, 28, 59, 72-3, 76, 90, 91(385.0), 108, 131, 139, 156, 163, 176-7

Barvy - viz Nátěrové hmoty

Bezpečnostní systém (JE, reaktoru) - viz Ochranný systém

Betony - 62, 91(777.0), 108-9, 117, 122(747o), 140, 145, 166

Boxy - viz Ochranné boxy

Brachyterapie - 157

Brzdné záření - 50

CAMAC - 38-9, 41-2, 119, 14О, 144

Certifikace - 19, 28, 59, 87, 132, 188

Certifikát - viz Certifikace

Čistota - viz Čištění

Čištění - 85, 108, 116, 133, 150, 157-8

Dávka - viz Dávkový příkon

Dávkový příkon - 29, 49, 50-1, 82-3, 95, 101, 103, 114-5, 131, 141, 145-6

Defektoskopie - 46, 48, 58

Defektoskopy - 21(F33), 54, 58, 70, 71(F33)

Dekontaminace - 47-8, 56-7, 73(F46), 74, 85, 99, 134, 139

Detekce IZ - 18, 34, 53, 65, 129

Detektory IZ - 18, 36-8, 40-2, 54-5, 63 (F27) , 64-9, 83-4, 89, 95, 140, 172(Radia-

tion detectors), 173, 175

Dezaktivace - viz Dekontaminace

Digestoře - 22, 72, 95, 110

Dozimetrická kontrola (postupy) - viz Dozimetrie

Dozimetrické přístroje - viz Dozimetry

Dozimetrie - 76(F72), 77, 86, 96, 100-2, 138-9, 145(Dozimetry,), 146-7, 168-9, 173,

175

Dozimetry - 28-9, 42, 51-3, 56, 6O(F21), 68, 84, 96-7, 100, 103, 121, 130-1, 138,

141-2, 145, 173-4, 189-90

Dveře - 97, 122(7400)

Etalony veličin IZ - 19, 48-51, 53, 75-6, 82-3, 146

Expoziční příkon - 37-8, 49, 53, 60, 95, 103, 130, 141
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Expozimetry - 28-9, 131, 138, 174

Fantom - 51, 157
Filmové dozimetry (dozimetrie) - 2(8, 84, 131, 138, 142, 175

Filmy - 37, 129, 139

Fluence neutronu - 50, 95, 146

Fotonové záření - 50, 52, 82-3, ibo, 146, 190

Geiger-Müllerovy počítače - 34, B6-7, 64, 83, 172-3

Generátory - 54-5, 59, 71-2, 94,|1.59, 160

Grafické symboly - viz Symboly

Grafit - viz Jaderný grafit

Havárie (stav, situace, podmínkly) - 44, 105, 115, 160, 162, 168-9

Hermetizacní nádoby - 114, 133,1 164

Hermetizacní systém- 44, 112,|114, 117, 120, 132(M62), 133, 139, 150, 159, 168, 171

Hladinoměry - 62, 69

Hlásiče (požáru, kouře) - 62, |l88

Hmotnost radia - viz Radium

Horké komory - 113, 117

Hustoměry - 42, 52, 62, 68, 9£

Ionizační komory - 42, 65, 69, 70, 9 6-7, 103, 121, 172, 190

ionizující záření - 18, 26-7, 48, 51-4, 57, 86, 98, 103-4, 110, 118, 131, 134,

138-9, 141, 170, 178

Izolační materiály - 38-9, 118(l2oo), 1

Izotopy - 59, 88(152.0), 107, 180

Jaderná bezpečnost - 88, 111-2, 138, 145, 149 (Nuclear criticality safety;, 151,

159, 162

Jaderná technika - 18(F), 27, 54(F), 87-8, 98, 107(1110), 111, 116, 131, 133-4,

138, 171, 189

Jaderná zařízení (celky) - 48, 50, 74(F6), 75(F67), 108-10, 113-4, 117, 129,

150(Nuclear facilities), 151, 163, 17 6

Jaderné elektrárny - 21(F3l), 29, 30, 34, 43-4; 75-7, 36,88, 89, 90, 112-8, 139, 141,

155, 157(Nuclear power plants), 158-67, 177

Jaderné materiály - 153(Nuclear materials), 154-7

Jaderné palivo - viz Palivo

Jaderné reaktory - 34-6, 38-9, 41-2, 44, 55-7, 73-S, 76(F72), 77, 85, 88(151.0),

111(1120), 112-6, 120-1, 134, 140-2, 147, 149, 150, 152, 158-60,

162-4, 167, 168(Nuclear reactors), 169-71, 175, 177

Jaderný grafit - 147

Jednotky měření IZ - viz Veličiny IZ
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Kapalné scintilátory - 40, 140, 174

Karotáž - 39

Komory - viz Ionizační komory nebo Horké komory

Kontaminace - 36, 38, 40, 52, 56, 60, 67, 99, 116, 120, 13О, 176

Kontejnery - 40, 77, 91, 98, 110, 141, 154

Kritický stav - viz Kritičnost

Kritičnost - 28, 111-2, 149(Nuclear criticality safety), 150

Laboratorní zařízení - viz Laboratoře

Laboratoře - 21-2, 72, 73(F47), 84, 87, 94, 95(0420), 99

Lehkovodní reaktory - 44, 115-6, 150-1, 155, 159, 160, 162, 168-70, 177

M

Manipulátory (na dálku) - 21, 73, 98, 105, 107-8, 150

Měření IZ - 20(P2), 34, 39, 52(T88.8), 53-4, 59, 60, 63(F26), 121, 129, 148, 170,

173, 175

Měření radioaktivity - 40, 95, 140, 174

Měření vlhkosti - viz Vlhkoměry

Měřiče - 36-8, 40-3, 49-55, 60, 82-3, 95, 110, 120, 130, 141, 174

Měřidla - viz Měřiče

Misky - 20, 35-6, 63, 84, 95, 138

Moduly (modulární jednotky) - viz CAMAC

Monitorování ... - viz Měření ...

Monitory - viz Měřiče

N

Nábytek - viz Laboratoře

Nátěrové hmoty (nátěry) - 47, 55, 122(5930], 134(T), 150

Názvosloví (názvy) - 13, 21, 27, 34, 37, 39-41, 47, 54-7, 60, 76, 83, 85, 88, 9O,

95, 98, 100-2, 107, 111, 113, 116, 119, 121, 128-9, 131, 138, 146,

156, 165-6, 171, 188-9

Nedestruktivní zkoušení (kontrola) - 46-7, 86, 91, 128(A09), 139, 140, 154-5, 157,

190

Neutronové záření - 49, 51, 65, 108, 146

Neutronové zdroje - 48, 76, 82-3

Neutronový tok - viz Tok neutronu

Nukleární medicína - 41, 98, 102, 104-5, 157(Nuclear medicine), 189

Obaly - viz Balení

Odběr (radioaktivních vzorků) - 28, 94, 140, 176

Odolnost - 19, 53, 55, 58, 134, 146-7, 159

Odpady - 29, 30, 55, 85, 116, 154, 174, 177(Radioactive wastes), 189

Odstavení (reaktoru) - 114-5

Ochrana před zářením - 37, 42, 55, 84-7, 96(0620), 97-101, 1ОЗ-4, 106, 130, 174-7,

188(0620), 189, 190
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Ochranné boxy - 22, 72

Ochranné prostředky - 47-8

Ochranné stěny - viz Stínící stěny

Ochranný systém (JE, reaktoru) - 41, 75(P67), 113-4, 116, 140, 156, 159, 161,

163-5, 171

Ochranný štít - 48

Olověné bloky - viz Stínění

Osvědčení - viz Certifxkace

Otevřené zářiče - 28, 87, 97, 103, 132-3, 188

Ověřování - 51(T88], 52-3, 75-6, 150

Ozařovače - 18, 21, 23, 54, 56, 7O(F3l), 99, 100, 103-4, 176

Ozařovací zařízení - viz Ozařovače

Ozařování - 21(F3), 39, 57, 7O(F3), 101, 106

Palivo - 55, 111-3, 115, 117, 131(м), 149, 151-6, 162, 167, 175, 179

Palivové články - 55, 74, 76-7, 113, 118, 160, 169

Palivový cyklus - 111, 150, 152, 169

Personál - 149, 151, 165-6, 170

Plutonium - 111-2, 149, 152-3, 172.(Plutonium), 174, 179

Počítače - 20, 34, 36-7, 40-1, 53, 64-5, 69, 83, 103, 121(2430), 140, 142, 172-4,

190

Polovodičové detektory - 20, 36-7, 40, 42, 55, 60, 64-6, 68, 83, 172-3, 175

Poplašná zařízení (systémy)- 38, 141, 149, 173, 188

Potrubí - 90(341.0), 149, 161, 164, 171(Pipe)

Povlaky - 30, 74, 110, 159, 160

Požární hlásiče - viz Hlásiče

Prospekce - 34, 36-7

Protokoly - 103, 114

Průmyslová radiografie - viz Radiografie

Průvodní dokumentace (list) - viz Certifikace

Přepracování (paliva) - 117

Přeprava - 55, 59, 72-3, 76-7, 85, 90-1, 139, 156, 161, 163, 176-7, 189

Přístroje (jaderné techniky) - 18(P97), 20, 28, 34-9, 41, 54, 58, 6O(F2), 61,

63(F26), 83-4, 118, 120(2090), 130-2, 140-2, 146, 147(instrumentation;,

174

R

Radiačně technologická zařízení - viz Ozařovače

Radiační defektoskopie - viz Defektoskopie

Radiační stárnutí - viz Stárnutí

Radiační technika - viz Ozařování

Radioaktivita - 43, 84(40.O), 94, 101, 114

Radioaktivní aerosoly - viz Aerosoly

Radioaktivní látky - 19, 47-8, 58(F14), 59, 73, 76-7, 84, 87, 91, 94-5, 97, 99,

106, 110, 188

Radioaktivní materiály -'28, 36, 40, 72-3, 95, 131, 139, 140, 150, 152-3, 176(Ra-

dioactive materials), 189
Radioaktivní odpady - viz Odpady
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Radioaktivní preparáty - viz Radioaktivní látky

Radioaktivní zamoření - viz Kontaminace

Radioaktivní zářiče - viz Zářiče

Radiografie - 27-8, 46, 71, 99, 100, 102, 128-9, 131-2, 138-42, 177, 178(Radio-

graphy)

Radiochemické digestoře - viz Digestoře

Radiologie (kontrola) - 34, 37-8, 86, 90, 100-2, 104, 129, 138, 144, 170

Radioluminiscence - 3O

Radiometrické přístroje - 6O(F22), 68, 130-2, 141, 174

Radioterapie - 42, 1OO(O75O), 101-3, 105, 13O(C74)

Radium - 46, 49, 75-6, 180

Reaktory - viz Jaderné reaktory

Rentgenové záření - 29, 37-8, 49, 60, 68, 84, 36, 96-7, 101-3, 130-1, 141, 146,

173-4, 176, 190

Ř

Řízení (JE, reaktorů) - 75(F67), 76(F72), 121, 142, 149, 167-8

Scinti lační detektory - 20, 36-7, 40-1, 57, 63-4, 67-8

Seizmický vliv - 115, 160, 165

Schéma návaznosti - 49-51, 82-3

Skladování - 59, 9O, 113, 118, 151-2, 163, 167, 176

Sloučeniny plutonia - viz Plutonium

Sloučeniny uranu - viz Uran

Slovníky - viz Názvosloví

Sondy - 36, 83, 100, 1О4, 121

Spektrometry IZ - 2O, 61(F23)

Spolehlivost JE - 29-ЗО, 161, 165

Stálost - 73, 11О

Stárnutí (materiálu) - 53

Stěny - viz Stínící stěny

Stínění - 22, 98, 1О2, Ю8-9, 113, 115, 132-3, 139-40, 145, 149, 159, 169, 189

Stínící stěny - 84, 98, 1О7-8

Stopovací metody - 26

Symboly - 18, 27, 57, 86, 88-9, 98-9, 104-5,107, 109, 112-3,131, 138, 141, 178

Štěpné materiály - 28, 57, 138, 149, 150, 153, 1-78

Štěpné produkty - 87, 146, Í67-8

Štít - viz Ochranný štít

Štítky - 86, 129, 188

Terapeutické ozařovače (ozařováni) - 23, 54, 70-1, 84-5, 96, 101, 157

Termoluminiscenční dozimetry (dozimetrie) - 100, 146, 173

Těsnost - 28-9, 55, 76, 95, 113, 131-3, 142, 157, 168, 176, 189

Tlakovodní reaktory - 35, 75, 88, 134, 159, 164, 167, 169, 171
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Tlouštkoměry - 39, 51-2, 56, 61-2, 68, 120, 141

Tok neutronu - 39, 49, 50, 59, 121, 141, 148(Neutron flux)

Tritium - 19, 42-3, 59, 146

U

ťíčinek IZ - viz Vliv IZ

Ukládání |odpadů, radioaktivních látek) - 55, 106, 110

Uran - 47, 111-2, 149, 152-4, 169, 179(Uranium), 180

Urychlovače - 21, 40, 56, 97-8, 144

Uzavřené zářiče - 18-9, 27-9, 57-9, 87, 90, 94-6, 98-101, 105, 120. 132, 140,

142, 177, 188-9

Veličiny IZ - 26|T12), 101, 141

Ventilace - viz Větrání

Větrání - 113, 122(7570), 133-4, 152, 157, 171

Vlhkoměry - 46, 52, 61-2, 69

Vliv IZ - 38-9, 118, 130, 146-7

Voda - 46-7, 67, 88-9, 111-2, 116, 149, 159, 161, 165-6, 168-9, 179, 180

Vyhledávání - viz Prospekce

Vyhořelé palivo (článek) - 55, 72-3, 77, 115, 151-4

Vyluhovatelnost - 29

Výzkumné reaktory - 168-71

Vzduchotechnické systémy - viz Větrání

Zajištování jakosti (JE, zařízení) - 29, 141, 150-2, 158-9, 162-3, 165-7

Zamoření - viz Kontaminace

Záření alfa - 30, 52

Záření beta - 48-52, 82, 99, 101

Záření gama - 37-8, 49, 53, 55, 58, 60, 65, 68-9, 84, 86-7, 91, 96-7, 99-101, 103,

109, 113, 130-1, 139-41, 145-6, 157, 160, 173-4, 177, 190

Záření X - viz Rentgenové záření

Zářiče - 19, 38, 47, 51-2, 57-9, 75-6, 82-3, 87, 90, 94-6, 98-101, 103, 105, 110,

113, 120, 132-3, 14О, 142, 157, 166, 177(Radioactive sources), 188-9

Zdroje IZ - 29, 48, 55-7, 58(P1), 72-3, 82-3, 90, 113, 141, 147, 176(Radiation

sources)

Zdroje (energie, napájecí) - 34, 36, 63, 66, 89(176.o), 116, 119(1480), 159, 164

Zeminy - Í6- 6?,

Zkoušky odolnosti - viz Odolnost

Zkoušky těsnosti - viz Těsnost

Značení - 19, 59, 87, 9O, Ю 4 , 1О8, 188

Značky (znaky] - viz Symboly

Zobrazovací systémy - 27, 102, 104-5, 128-9

Zpracování (dat) - 102

Zpracování (odpadu, radioaktivních materiálů) - 55, 85, 116(1130), 138, 151-2, 154,

177, 189(1130)
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