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Dekontaminace povrchu podlah

T\ Šmirous.,

Povrchy podlah na radiochemických pracovištích

Povrch podlahy je ne každém radiochemickem pra-
covišti nejvíce používaným povrchem. Může být proto
rnadno zamořen. Povrch podlahy na radiochemickem pra-
covišti musí být kompaktní s minimálním počtem spár
a spojů, musí být hladký, dostatečně odolný proti o-tŽ-
ru, musí Be nechat dobře ošetřovat a tedy dekontami-
novat, muBí bez poškození snést i vyšší teplotu, musí
být tedy stálý Musí umožnit tu práci, která se bude
v dané místnosti provádět, udržet bez deformací a poš-
kození předměty nutné pro vykonání dané práce, musí
umožnit i pojíždění vozíků. V místnostech, ve kterých
může být vylité korozivní kapalina, olej a jiné po-
dobné látky, nesmí se podlahová krytina poškodit. Po-
vrch podlahy nesmí propustit kapalinu do svého povr-
chu natož až na podkladovou vrstvu podlahy. Povrch
podlahy musí být jak nepořízni tak i nesmáčivý, ros-
litá kapalina se nesmí rozteči po velkém povrchu pod-
lahy

Z těchto důvodů rejsou vhodné podlahy dřevěné
a podlahy sestavené z malých dlaždic, protože takový
povrch není kompaktní, je nasáklivý, je v něm mnoho
spár a není rovný. Některé dlaždice se mohou i uvol-
nit a tak může kontaminant zatéct i do podkladové
vrátvy podlahy. Pro radiochemická pracoviště se tak
stávají vhodnými podlahami podlahy pokryté neporézní-
mi a nesmáčivými podlahovinami nebo velne glazované
dlaždice spojené epoxidovými tmely, Z neporézních a
nesmácivých podlahovin přicházejí v úvahu především
podlahoviny vyrobené na bázi PVC a lité podlahy na
bázi polyesterových nebo epoxidových pryskyřic.

Podlahoviny vyrobené na bázi PVC jsou peatré,
barevné, pružné tepelně i zvukově isolují. Je možno



je řezat, lepit, svěřovat, jsou dosti odolné proti
chemickému i mechanickému poškození, pomalu stárnou.
Ha jejich povrch lze nanášet některé ochranné nátěry,
vosky. Takto ošetřené podlahoviny se dobře uklízejí,
a při častém a šetrném opakování údržby áe výrazně
nepoškozují. Protože se behouny z PVC přilepují k pod-
laze a mezi sebou se svařují* vznikají velmi kompaktní
povrchy podlah.

Je-li podlaha pokryta velkými glazovanými dlaž-
dicemi, je třeba je uložit velmi pečlivě a kvalitně
vyplnit spáry mezi nimi epoxidovými tmely, aby i spá-
ry byly neporézní jako dlaždice.

Lité podlahoviny připravené z asfaltových mate-
riálů mají tu nevýhodu, že se deformují těžkými před-
měry a s.hadno se atakují běžnými organickými rozpou-
štědly. Nevýhody tohoto druhu nemají lité podlahoviny
především z epoxidových pryskyřic- Tyto lité podlahovi-
ny májá:-jAstiě-.dâ B̂ "wýho",d?;, zejména, tu, že je mošno
jimi zalít v podlaze upevněné, zakotvené, konstrukce.
Mají vysokou pevnost a mohou na nich pojíždět přepra-
vní vozíky Epoxidové podlahoviny jsou vhodnejší než
polyesterové, nebo£ jsou stálejší a chemicky odolněj-
ší.. Z toho byplývá i jejich nižší kontaminovätelnost
e tak i Snadnější dekontaminace.

Mechanismus zadržení kontatninantu v povrchu podlahoviny

U hladkých, neporézních a nenásáklivých podla-
hových krytin lze předpokládat jen velmi malou difúzi
do nitra podlahoviny. Dojde-li k difúzi, např. bude-li
kontamin-ant odporován po delší době, nebo bude-li po-
vrch podlahoviny mechanicky nebo chemicky poškozen,
dojde k proniknutí kontaminantu do podlahoviny. V ta-
kovém případě bude dekontaminace velmi obtížná až i
nemožná, nebot může dojít nevratnému zadržení kontami-
nantu v povrchu podlahoviny, např, uzavřením péru.

Kontaminent bude tedy převážně zadržován na po-
vrchu podlahoviny. Při jeho zadržení se uplatní především



adsorpce, dále iontová výměna a v malé míře i tvorba
komplexů, Jsou-li v povrchu podlahoviny trhliny vzni-
klé při výrobě nebo nemá-li podlahovina dostatečně rov-
ný a kompaktní povrch, dochází k výrazné sorpci na ta-
kových trhlinách nebo nerovnostech a. na špatně prove-
dených spárách. Je tedy žádoucí, aby podlahovina měla
kompaktní povrch. Podlahoviny vyrobené na bázi poly-
merních látek, nejsou ani ve svém povrchu homogenní.
Jsou to směsi polymerů a různých přídavných látek, kte-
ré se mohou uplatnit v povrchu jako sorbenty a zadr-
žovat tak aktivitu Sám čistý polymer není ve svém po-
vrchu homogenní Mezi amorfními strukturami povrchu
jsou i krystalické struktury, které mohou účinně sor-
bovat. Vedle sorpčních center jsou v povrchu podlaho-
vých krytin iontové výměnná centra, např, -011. Tak mů-
že dojít k zadržení kontaminantu, iontu, kontovou vý-
měnou. Iontově výměnná kapacita takových podlahových
krytin není veliká, ale při malých množstvích radio-
nuklidů může být iontovou výměnou zadržena jejich znač-
ná část a povrch se stane výrazně radioaktivním. V ma-
lé míře se může kontaminant, ion, zadržet v povrchu
podlahoviny tím, že bud3 vázán do komplexu, bude-li
taková komplexotvorná látka z nějakých důvodů obsaže-
na v povrchu podlahoviny, Některé látky přidávané do
plastů, např, tributylfosfát, mohou svou hydrofilní
částí své molekuly vázat katión.

Dekontaminace povrchu podlahoviny

Protože dekontaminace povrchu podlahoviny je vždy
časově náročná, vyžaduje chemikálie, práci dalších pra-
covníků a zvyšuje nároky na jejich bezpečnost, je tře-
ba snížit pravděpodobnost zamoření trvalého povrchu
podlahy Nejúčinějším snížením rizika zamoření povrchu
je jeho překrytí, pokud je to možné- Povrch podlahy
lze překrýt nspr", papírem, polyetylénovou folií a dal-
šími vhodnými materiály. Pokud by mohlo dojít během prá-
ce k poškození takového ochranného pokrytí, je možno
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poučit, např desky z PVC, nerezových ocelí, nebo pra-
covat ve zvláště upravenýoh nádobách nebo mísách, Po-
dlehovou krytinu je možno dále chránit lekem, latexem
nebo jiným ochranným nátěrem,. Materiály tohoto druhu
mají vytvářet na povrchu podlahoviny snadno odstrani-
telný film Dekontaminace chránené podlahoviny je pak
velmi jednoduchá. Náhradní materiál ée odstraní, ochra-
nný nátěr se sloupne. Taková ochrana podlahy šetří čas
pracovníků, udržuje práci v chodu bez nutností přeru-
šit ji dekontaminací Při použití náhradních materiálů
je třeba uvážit jejich cenu a náklady na dekontaminaci
včetně práce pracovníků.

Pokud došlo k zamoření podlahy, je třeba ji od-
mořit Dekontaminace podlahy znamená odstranit aktivi-
tu s povrchu bez přílišného poškození povrchu podlahy
nebo podlahoviny. Je možno použít roztoků, emulzí a
past, v nichž se kontaminant rozpouští, nebo v nichž
se může adsorbovat. Nelze použít takových činidel, kte-
ré poškozují povrch, nebo umožňují difúzi do povrchu
podlahoviny.

Před zahájeaím dekontaminace je třeba vymočit
zamořený povrch. Kapalný kontaminent se nejprve odsa-
je papírem, pipetou nebo jinak. Pokud se jedná o vodný
roztok iontů, pak ten nesmí uschnout.

Uschne-li, může se výrazně snížit dekontaminační
ti činnost dekontamir-ačních roztoků Zamořené místo se
několikráte omyje dekontaminačním roztokem. Buď se ne-
chá dekontaminační roztok působit nějakou dobu, nebo
se zamořené místo otírá např. tamponem nebo kartáčem,
Dekontaminační roztok se může po omytí i odsát. Nako-
nec- se dekontaminované místo omyje vodou. Když je vý-
sledek dekontaminace neuspokojivý, postup se opakuje.

Dekontaminační činidla

Všeobecně lze říci, že všechny typy dobrých ko-
merčních detergentů mohou působit jako dekontaminační



činidla Mají tu výhodu, že jsou snadno dostupné

a jsou laciné

Obsahují látkyt

a/ tenzidy, které vážou tuky a oleje svou hydrofobní
částí molekuly, ionty tebo neutrální částice svou
hydrofilní částí. Vsniklé mycely zůstávají v roz-
toku, nevylučují se,

b/ polyfosfáty vážou vápenaté nebo horečnaté ionty.

Jejich sodné kationty vymývají ionty vázané ionto-

vou výměnou na iontově výmenných centrech kontami-

novaného povrchu..

c/ látky, které zabraňují opětnému usazení dispergo-
vanýoh částic, např* prachu, Takové látky mají
i iontově výměnné skupiny, kterými mohou být vá-
zány i radioaktivní kationty a udrženy tak v roz-
toku,

d/ komplexotvorné látky, kterými jsou uvolněné ionty
vázány a udržovány v roztoku.

e/.bělící látky.

Tenzidy, polyfosfáty, látky zabraňujíoí usazení
dispergovaných částic a komplexotvorné látky působí
přímo jako dekontaminanty Tyto typy detergentň jsou
málo agresivní. Jsou-li ale používány často a v pře-
bytku, mohou poškozovat povrch podlahovin, nepř. lou-
žit přidávané látky do PVC podlahovin, Povrch takové
podlahoviny křehne.

Pokud jsou běžné detergetny málo itčinné, je možno
použít speciálních směsí, např, kyselinu citrónovou ne-
bo síavelnatou a tenzid. Bekontaminační roztoky ss tak
upravují podle potřeb jednotlivých pracovišť, podle
převládajících typů kontaminantů a druhu podlahoviny.

V některých případech nelze použít kapalné de-
tergenty nebo jiné dekontaminační směsi, je třeba



- 26 -

použít past. Výběr detergentu a past k desaktivaci je
omezen postupem, jakým se zpracovávají radioaktivní
odpady, tedy i radioaktivní roztoky detergentu, které
vznikají při desaktivaci- Když nelze opakovaným použi-
tím běžných detergentu nebo speciálních dekontaminač-
ních roztoků dnížit aktivitu kontaminovaného povrchu
podlahoviny ne požadovanou hodnotu, je možno použít
drastická dekontaminační činidle, která ale vždy poruší
povrch podlahoviny nebo výrazně sníží její životnost.
Mohou to být roztoky silných kyselin nebo zásad za pří-
tomnosti oxidačních činidel nebo jiných látek..

Kdys nelze dekontaminací snížit aktivitu povrchu
podlahovin nebo ji zoela odstranit, pak je třeba tuto
část podlahoviny odstranit, nebo ;il trvale překrýt.
Nejlépe se odstraňuje podlahovina vyrobená na bázi
PVC nebo jiný typ lepené podlahoviny. Ta se vyřízené
a nový kus se vlepí a sváží s okolní podlahovinou.

Hůře se odstraní zamořená část lité podlahy. Po
vysekání neodmořitelné části se na uvolněné místo na-
nese nová směs.

Je vždy třeba uvážit, co je ekonomičtější, zda
odmořit nebo zamořenou část podlahy odstranit.
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