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Jan Ogłaza, Zofia Nowak: Badania dekontaminowalności techniką, łatwo
usuwalnych powłok. Przedmiotem badail była ocena przydatności powłok
łatwo zdzieralnych w dekontaminacji powierzchni ze stali oraz po-
wierzchni pokrytych emalią epoksydową. Jako materiały powłokotwdr-
cze stosowano lateks naturalny, Revultex, lateks syntetyczny buta-
dienowo-styrenowy oraz kompozycje lateksu zawierające dodatki związ-
ków kompleksujących i powierzchniowo czynnych. Stwierdzono,że naj-
lepsze wyniki w dekontaminacji powierzchni skażonych 90Sr, 60Co, 137Cs'
14-4

Ce uzyskuje się stosując jako błony zrywalne - lateks naturalny
z dodatkiem EDTA.

Jan Ogłaza, Zofia Nowak: Studies of decontaminability by using of

strippable coatings technique. The usefulness of strippable coat-

ings for decontamination of steel and epoxy-resin painted surfaces

was examined. Natural latex, Revultex, butadiene-styrene latex as

well as mixtures of latex with complexing agents and surfactants

were used as decontaminating coats. The best decontamination was

obtained by strippable coatings of natural latex with EDTA additive

for all surfaces and radionuclides tested.

Ян Оглаза, София Новак: Исследования деконтаминируемости техникой

легкосъемных покрытий. Предметом исследований была оценка пригод-

ности легкосъёмных покрытий для дезактивации поверхности стали

а также стали окрашенных эпоксидной эмалей. В виде пленкообразова-

тельных материалов применено натуральный латекс, "Revultex", синте-

тический латекс стиролбутадиеновый и композицие латексов с добав-

ками комплексообразующнх соединений и поверхностно-активных веществ.

Подтверждено, что лучше всего результаты по дезактивации загрязнен-
о л СП Л ~К1 1 liii

ных Sr, Co, Cs, Се поверхности получено применяя в качес-

тве легкосъёмкого покрытия натуральный латекс с добавкой ЭДТА.

- II -
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1. WPROWADZENIE. CEL BADAŃ

Kierunki doskonalenia metod dekontaminacji obejmuję przede wszyst-

kim rozwój procesów mało niszczących materiał powierzchni oraz- mało

odpadowych Q1-4^]. Przykładem jednego z takich procesów jest stoso-

wanie łatwo usuwalnych /zdzieralnych/ powłok /błon/ malarskich

o właściwościach dekontaminacyjnych Q 6-10 J.

Zasada metody polega na nałożeniu na skażoną powierzchnię odpo-

wiedniej kompozycji malarskiej, w której podstawowym składnikiem

jest substancja błonotwórcza /polimery/, zawierająca dodatkowo iijne

substancje oddziaływujące na jakość powłoki, bądź też na właściwości

dekontaminacyjne. Naniesiona, za pomocą urządzenia natryskowego do

farb lub pędzla czy wałka, płynna kompozycja wysycha w ciągu okreś-

lonego czasu i przemienia w elastyczną błonkę, którą łatwo zdejmuje

się wraz ze skażeniem powierzchni.

Dekontaminację osiąga się w następstwie fizyko-chemicznego oddziały-

wania nałożonego materiału z substancją skażającą oraz związania

skażenia z materiałem powłoki.

Ogólnie biorąc, zastosowania powłok zdzieralnych widzi się nie

tylko jako środek do dekontaminacji, ale także do ochrony powierzchni

£ 1,3,5,8 J roboczych przed skażeniem: ścian, podłóg, powierzchni

wyposażenia i instalacji, wyciągów komór manipulacyjnych i innych.

Po zdjęciu powłoki postępuje się z nią dalej tak, jak z promienio-

twórczym odpadem stałym.

Ważne zaletą metody jest mała objętość promieniotwórczego odpadu

oraz ograniczenie lub wyeliminowanie stosowania roztworów dekontami-

nacyjnych, a tym samym - redukcji ilości ścieków aktywnych wymagają-

cych odpowiedniej obróbki.

Jako podstawową wadę - obok zwiększonego kosztu materiału pow-

łoki w porównaniu do kosztu roztworów dekontaminacyjnych - podkreśla

się małą skuteczność w odniesieniu do powierzchni skomplikowanych,

w znacznym stopniu odbiegających od płaskich, oraz powierzchni chro-

powatych.

Możliwość wykorzystania łatwo usuwalnych powłok w dekontaminacji

i czasowej ochronie powierzchni nie jest zagadnieniem z ostatnich

lat. Informacje Qll-133 i patenty С 1^,151 na ten temat pojawiły się

już w początkowym okresie przemysłowego rozwoju i wykorzystania
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energii jądrowej, produkcji i zastosowań radioizotopów. W badaniach

przydatności powłok uzyskiwano rozmaite wskaźniki użytkowe propono-

wanych kompozycji malarskich i stosownie do tego formułowane były

odpowiednie oceny i wnioski - zarówno pozytywne jak i negatywne.

Mały zakres potrzeb dekontaminacyjnych w tym okresie nie sprzyjał

też zastosowaniu w praktyce techniki powłok zdzieralnych. W ostat-

nich latach natomiast powróciło - jakby zwiększone - zainteresowa-

nie \ą techniką, w związku z próbami wykorzystania jej w konkret-

nych zadaniach dekontaminacyjnych, w połączeniu też z doskonaleniem

receptur powłok i sposobów postępowania. Nadal jednak oceny przydat-

ności nie są jednoznaczne, choć często te negatywne są pochodną sta-

wianych wysokich wymagań skuteczności [6,9].

Celem pracy było zbadanie przydatności powłok zdzieralnych z ma-

teriałów dostępnych w kraju oraz uzyskanie własnego doświadczenia

i danych umożliwiających dokonanie oceny efektywności dekontaminacji

za pomocą tych powłok, zależnie od rodzaju skażenia, udziału kompo-

nentów ułatwiających desorpcję, sposobu postępowania.

2. KRÓTKI PRZEGLĄD BADAŃ I ZASTOSOWAŃ

Jak zaznaczono wyżej, powłoki zdzieralne są przewidywane do sto-

sowania jako:

1/ powłoki zaporowe, chroniące powierzchnię przed skażeniem,

2/ powłoki dekontaminacyjne, nakładane jva skażoną powierzchnię.

Do powłok zaporowych należą lakiery zdzieralne, wykonane ze

zmiękczonego polichlorku winylu /PCW/, polioctanu winylu /POW/, poli-

metakrylanu metylu lub polietylenu [5-7] . Powłoki zaporowe typu la-

kierów zdzieralnych stosuje się np. dla ułatwienia dekontaminacji

komór manipulacyjnych. Komorę pokrywa się lakierem, a dekontaminację

przeprowadza zdejmując powłokę wraz ze skażeniami. Do tego samego

celu można stosować folię polietylenową samoprzylepną.

Powłoki typu lakierów zdzieralnych posiadają tę przewagę nad

powłokami wykonanymi z dyspersji wodnych, np. z lateksu kauczukowego,

że wysychają w ciągu kilku minut tworząc zdzieralną błonkę, podczas

gdy dyspersje wymagają schnięcia przez szereg godzin. Lakiery zdzie-

ralne sporządza się przez rozpuszczenie odpowiednich polimerów

w rozpuszczalnikach organicznych. Do otrzymanych roztworów dodaje się
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ew. środki zmiękczające powłokę, zmieniające adhezję do podłoża i in.

Podczas wysychania odparowują rozpuszczalniki, które w większych

stężeniach są toksyczne.

Przykładem szybko schnącej powłoki jest błona otrzymana z roz-

tworu kopolimeru polichlorku winylu /PCW/ i polioctanu winylu /POW/

w rozpuszczalnikach organicznych, z dodatkami zapewniającymi elas-

tyczność powłoki, odpowiednią przyczepność i odporność na tempera-

turę Q53 • Stosunek PCW:P0W w tej masie powłokowej wynosi /83-85%/:

/15-17%/. Jest to powłoka zdzieralna przewidziana do dekontaminacji

dużych powierzchni. Może służyć jako powłoka zaporowa lub dekonta-

minacyjna. Można ją łatwo nanosić pistoletem natryskowym, zarówno

na powierzchnie poziome jak i pionowe, bez obawy spływania masy.

Powłoka o grubości 10 um do 1 mm wysycha w ciągu 3 minut. Po tym cza-

sie można ją zdjąć wraz ze skażeniem, lecz zaleca się czekać około

2 godzin aż powłoka osiągnie odpowiednią elastyczność i wytrzymałość

na rozerwanie. Przy stosowaniu jej na skażoną powierzchnię,już po

jednokrotnym nałożeniu uzyskiwano zadowalające wyniki dekontaminacji.

Współczynniki dekontaminacji /W.D./, wyrażające stosunek aktywności

/skażenia/ początkowej do aktywności po zabiegu dekontaminacyjnym

wynosiły ок. 100 dla stali nierdzewnej oraz szkła, 25 - dla glazury,

8 - dla betonu gładkiego i 2 - dla betonu szorstkiego i cegły.

Podczas stosowania powłoki jako zabezpieczenia przed skażeniem,

masę natryskiwano pistoletem na nieskażoną powierzchnię, następnie

na uformowaną powłokę nanoszono stały lub ciekły materiał promienio-

twórczy, a po upływie 48 godzin usuwano powłokę wraz ze skażeniem.

Po usunięciu powłoki podłoże było czyste i nie zawierało radionuk-

lidów.

Innym przykładem stosowania powłoki zdzieralnej do dekontamina-

cji skażonego podłoża były doświadczenia prowadzone w Instytucie

Elektrowni Jądrowych /VOJE - Jaslovske Bohunice/, w Czechosłowacji

[9]. Opracowana tam powłoka stanowiła jeden z wariantów dekontami-

nacji, której celem było usunięcie skażeń z powierzchni gumolitu,

będącego pokryciem podłóg w niektórych pomieszczeniach technologicz-

nych elektrowni jądrowej. Skażenia stanowiły głównie: cez i kobalt,

a także inne substancje promieniotwórcze. Próby przeprowadzono na wy-

cinkach skażonego gumolitu: Powłokotwórczym składnikiem w stosowa-

nych kompozycjach był polialkohol winylowy /PAW/, który jest poli-

merem rozpuszczalnym w wodzie.



Dodatek gliceryny poprawiał właściwości powłokotwdrcze PAW. Sporzą-
dzono 9 rdżnych kompozycji, z których każda zawierała dodatek jed-
nej lub kilku substancji dekontaminacyjnych /H 2C 20., HNO^, HPO-j,
H 2S0 4, KMnO. lub komplekson B/. Skład jednej z tych kompozycji był
następujący:

PAW - 40 g
H 2C 2O 4 - lg
HN0 3/65V - 5 ml
gliceryna - 10 ml
woda - 300 ml
komplekson B*' - 0,5 ml

x/ komplekson В - substancja kompleksotwdrcza, sdl sodowa EOTA.
Sporządzone kompozycje nakładano na skażone prdbki gumolitu, a po
uformowaniu się powłoki zdejmowano ją. Skażenie prdbki mierzono
przed nałożeniem powłoki i po jej zdarciu. Najwyższe współczynniki
dekontaminacji uzyskiwano w przypadku kompozycji zawierających kwas
siarkowy lub komplekson B. Efektywność usunięcia była jednak dla
wszystkich kompozycji zbyt niska i ten wariant dekontaminacji nie
był wykorzystany,

W elektrowni jądrowej Three Miles Island, USA, do dekontamina-
cji ścian budynków zastosowano powłokę zdzieralną p.n. DECON 1146
ClćJ, ktdrej składu bliżej nie sprecyzowano. Masę powłokową natry-
skiwano na skażoną ścianę, a po zdjęciu uzyskiwano zadowalający
efekt dekontaminacji. Powłoka skutecznie wiązała usunięte substan-
cje i nie zachodziła obawa wtdrnego skażenia podczas operacji zdej-
mowania powłoki.

Powłoki zdzieralne stosowane są od 1987 r. w Instytucie Izotopów MTA /Wę-
gierskiej Akademii Nauk/ w Budapeszcie tć]. Opracowano tam dwa typy
powłok na bazie texhidu /lateks/:
DEKOMPT - KB - przeznaczony do ochrony powierzchni czystych przed

skażeniem,
DEKOMPT - KA - przeznaczony do dekontaminacji.
DEKOMPT - KA, w odróżnieniu od KB, zawiera w swoim składzie żywicę
jonowymienną Varion AT. Materiał powłoki może być naniesiony na po-
wierzchnię urządzeniem natryskowym do farb /np. Wagner H-7000/, ale
może też być nałożony za pomocą pędzla. Materiał nie zawiera rozpusz-
czalnika organicznego i jego stosowanie jest w pełni bezpieczne.
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Czas stwardnienia wynosi kilka do kilkunastu godzin, zależnie od
grubości nałożonej warstwy materiału - i czas ten jest wystarcza-
jący do adsorpcji izotopdw. Powłoka nadaje się na podłoże ze stali
nierdzewnej oraz na pokrycia malarskie. Zdejmuje się ją przez rolo-
wanie i otrzymuje stały odpad promieniotwórczy, łatwy do dalszego
zagospodarowania. Wyniki doświadczalne dekontaminacji materiałem
DEKOMPT - KA przeprowadzone w elektrowni jądrowej Paks na stali
nierdzewnej i pokryciu malarskim materiałem znanym pod nazwą Krau-
toxim były następujące:'

WD = Współczynniki Oekontaminacji
Cs-137 Co-60

powierzchnia Krautoxim — 17,5 2,5
stal nierdzewna - 112,8 48,8

2.1. Preferowane materiały powłokotwórcze

Na podstawie dokonanego przeglądu zastosowań powłok zdzieralnych
oraz innych danych literaturowych można stwierdzić, że najczęściej
używanym i zalecanym materiałem powłokotwórczym jest wulkanizowany
lateks kauczukowy- zarówno jeśli chodzi o powłokę zaporową, czy
w szczególności o dekontaminacyjną. Wynika to z jego właściwości fi-
zycznych i chemicznych, jego dużej elastyczności i wytrzymałości na
rozerwanie, odpowiedniej adhezji do podłoża, dogodności stosowania
jako emulsji wodnej. Lateks kauczukowy można dowolnie rozcieńczać
wodą lub zagęszczać odpowiednimi dodatkami oraz wprowadzać rozmaite
składniki modyfikujące, pod warunkiem, że nie nastąpi duża zmiana
wartości pH, która spowoduje koagulację lateksu.

W dostępnych danych literaturowych nie precyzuje się, czy prze-
znaczony do wykonania powłok zdzieralnych lateks jest naturalny czy
syntetyczny, choć wiadomo, że - jak dotąd - elastomery pochodzenia
naturalnego oraz syntetyczne różnią sią, pod wielu względami, dość
wyraźnie.

3. MATERIAŁY DO BADAŃ

Materiał badawczy stanowiły:
1/ Próbki z blachy ze s t a l i austenitycznej 1H18N9T, o grubości

0,1cm i o wymiarach ок. ЗстхЗст.
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2/ Próbki wymalowane emalią epoksydową chemoodporną 7462-000-010;

na podłożu z blachy stalowej zwykłej, o grubości 0,1 cm, krążki

o średnicy ok. 3 cm,

3/ Dako wybrany materiał powłok zdzieralnych stosowany był głównie

lateks naturalny 60%, stabilizowany niewielkim dodatkiem boranu

amonowego i 0,2% amoniaku oraz Revultex. Przeprowadzono również

próby z lateksem syntetycznym butodienowo-styrenowym.

Stosowane były następujące lateksy:

- Lateks naturalny

- Revultex

- Lateks naturalny z wulkanizatorami:

ZnO 1,8%, siarka S-2,5%, ZnMBT 1%, kalafonian potasu 1,24,

dyspergator 0,05%, bentonit 0,001%

- Lateks butadienowo - styrenowy, z wulkanizatorami:

Wodorotlenek potasu /roztwór/

Gliceryna

Osakryl s - roztwór /zagęszczacz/

Dyspersja wulkanizacyjna II /siarka EFK , dyspergator NNOX ,

przyspieszacz ZnMBTxxx', H20 dest'./

ZnO - dyspersja

Lateksy te były wykorzystywane:.

a/ jako powłoki zdzieralne uformowane z samych lateksów na po-

wierzchni skażonej;

b/ jako powłoki uformowane z samych lateksów na powierzchni

skażonej, wcześniej poddanej działaniu zawiesiny sorbentu

lub jonitu względnie roztworów chemikaliów stosowanych w de-

kontaminacji;

c/ jako powłoki uformowane z kompozycji lateksowych na powierz-

chni skażonej.

W wariancie b_ stosowano 10% zawiesiny tlenku glinu

/AloO,/, sproszkowanych /w moździerzu porcelanowym/ jonitów,

gat. Wofatyt /50% kationitu RH+ i 50% anionitu R0~/, oraz

0,5% roztwory /wodne/ wybranych chemikaliów dekontaminacyj-

nych i substancji o właściwościach kompleksotwdrczych /EDTA/.

x/ Etylofenylodwutiokarbaminian cynku - Z.Ch. "Żarów"
xx/ Produkt kondensacji formaldehydu z kwasem naftalenosulfono-

wym - Z-dy "Rokita" w Brzegu Dolnym
xxx/ Sól cynkowa merkaptobenzotiazolu - Z.Ch.Żarów"
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4/ Jako roztwdr skażający stosowano roztwory wodne chlorków

kobaltu strontu, cezu i ceru zawierające odpowiednio izotopy:

Co-60, Sr-90, Cs-137 i Ce-144. Aktywność roztworów była

w granicach /2*3,7/xlO Bq/1, przy czym podstawowy czynnik

stałości siły jonowej roztworów stanowiły odpowiednie chlorki

nuklidów nieaktywnych, w stężeniu odpowiadającym roztworowi

0,01 N. Odczyn roztworów utrzymywany był na poziomie pH=ó+0,3

przez dodatek roztworu NaOH lub.HCl.

4. METODYKA BADANIA DEKONTAMINOWALNOŚCI Z U2YCIEM POWŁOK ZDZIERALNYCH

4.1. Przygotowanie próbek i kontaminacja

Przygotowanie próbek ograniczone zostało do odtłuszczenia przez

obustronne przetarcie powierzchni tamponem z waty zwilżonym roztwo-

rem wodnym węglanu sodowego ^а 2С0,/ w stężeniu 0,2 mol/l po czym

następowało: przemycie wodą destylowaną i osuszenie bibułą filtra-

cyjną oraz przechowywanie próbek w pojemniku zakrywanym - umieszczo-

nym pod wyciągiem chemicznym. Całkowicie wysuszone powierzchnie pró-

bek skażone były roztworem /0,15 ml/ danego izotopu promieniotwór-

czego, metodą nakroplenia z mikropipety na środek próbki. W natu-

ralnych warunkach pokojowych następowało odparowanie wody i "sta-

rzenie" skażenia w ciągu ok. 16-18 godz. Mierzono następnie wiel-

kość skażenia początkowego /Ao/, korzystając z zestawu pomiarowego,

odpowiedniego do rodzaju promieniowania. Używana mianowicie zestawu

zliczającego PT-72 /prod. ZŻUJ "POLON"/ z sondą SSU-70 ze scynty-

latorem SKG /NaJ/Tl; i 25 mm x 25 mm/ - dla pomiarów promieniowaniaf

oraz ze scyntylatorem SPF-35, plastikowym - dla promieniowania B.

4.2. Przebieg procesu dekontaminacy.jnego

Zasadnicze postępowanie polegało na tym, że na skażoną powierzch-

nię próbek /w ilości 6-9 pr. dla danego doświadczenia/ nanoszono

/nakraplano/ materiał powłoki dekontaminacyjnej, po czym, po około

6-7 godz. usuwano uformowaną błonkę - nadrywając jej krawędź" skal-

pelem i zrywając powłokę z pomocą pesety. Po usunięciu powłoki mie-

rzono ponownie aktywność pozostałą /Al/ przy użyciu tych samych

zestawów zliczających jak w przypadku pomiaru aktywności wyjściowej.
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Powyższa procedura była typowa dla jednofazowego zabiegu dekontami-

nacyjnego, tj. obejmującego nałożenie materiału powłokowego i zdję-

cie powłoki z powierzchni. Odpowiadało to wariantowi £ i £. W warian-

cie b_ - proces był zamierzony na dwa oddzielne zabiegi: w I fazie

na skażoną powierzchnię próbki nanoszono ok. 0,25 ml zawiesiny względ-

nie roztworu chemikaliów, a w II fazie, po wyschnięciu warstwy za-

wiesiny /czy roztworu/, nanoszono 1 ml materiału powłoki zdzieralnej

/jak w wariancie a i c/ i po ok. 6-7 godz. usuwano powłokę wraz

z zaadsorbowanymi substancjami.

4.3. Obliczenia wskaźników dekontaminacji

Z wyników pomiarów aktywności prdbek przed dekontaminacją /Ao/
i po dekontaminacji/Al/wyrażonych w imp./min. obliczano współczyn-
nik dekontaminacji /WD/, który z definicji wyraża się zależnością.-

WD = ^

Często efektywność dekontaminacji określa się wielkością aktywności

usuniętej /procentem dekontaminacji = 0 (%)/ lub wielkością aktyw-

ności pozostałej /procentem pozostałej aktywności = P (%)/.Tak więc:

D („%) = Ао

д-о

А1 . 100%

Biorąc pod uwagę, że Ao=WD-Al, po odpowiednim podstawieniu otrzymu-

jemy zależność pomiędzy WD i %D w postaci:

D (w%) = WD

W"D

 Ł • 100

Natomiast:

P =-^ • 1 0 0 = щ . 100

Aktywność początkowa /Ao/ skażonej powierzchni wyrażona w imp/min.
była w granicach 7.500-9.500 przy wielkości biegu własnego /tła/
zestawu zliczającego 100-140 imp/min. Na każdy wynik oznaczenia
dekontaminowalnosci składała się średnia wyników uzyskanych w 6-10
doświadczeniach.
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5. OMÓWIENIE WYNIKÓW BADAŃ ORAZ WNIOSKI

5.1. Uwagi wstępne

We wszystkich praktycznie testach określony efekt dekontamina-

cyjny osiągano w wyniku jednorazowego usunięcia elastycznej błonki

/powłoki/ jaka się utworzyła w ciągu kilku godzin /około 6 godzin/

po naniesieniu materiału błonotwórczego na badaną powierzchnię.

Stan badanych powierzchni można scharakteryzować następująco: próbki

z blachy ze stali austenitycznej miały stan i stopień gładkości po-

wierzchni właściwy dla produktu technicznego - powierzchnia była

dość gładka, lecz z widocznymi śladami rysów i "zmatowieli" spowodo-

wanych ocieraniem się o inną powierzchnię. Próbki pokryte emalią

epoksydową charakteryzowały się dużą gładkością oraz brakiem zary-

sowali powierzchni.

Badania skuteczności dekontaminacji za pomocą powłok zdzieral-

nych przeprowadzone były na przykładzie skażeń izotopami Co-60,

Sr-90, Cs-137 oraz Ce-144. Izotopy Co, Sr i Ce stanowiły skażenia

zaliczane do niezbyt łatwo usuwalnych. W szczególności kontaminacje

izotopami Ce są uważane za trudne do usunięcia, gdy natomiast

skażenia od Cs - jako względnie łatwo usuwalne.

5 . 2 . Wyniki badaii

Uzyskane w wyniku doświadczeń dane dotyczące skuteczności de-

kontaminacji z użyciem różnych powłok zdzieralnych i sposobów po-

stępowania zebrane zostały w tabelach 1-5.

W dwu pierwszych tabelach przedstawiono wyniki badań skuteczności

usuwania skażeń przez powłoki zdzieralne oparte na bazie lateksów.

Porównano skuteczność dekontaminacji w zależności od rodzaju la-

teksu oraz zawartych w nim dodatków, jak również od rodzaju skażo-

nej powierzchni i izotopu promieniotwórczego. Najlepsze wyniki uzys-

kano dla lateksu naturalnego oraz Revultexu. Lateks syntetyczny bu-

todienowo-styrenowy ze względu na zbyt małą wytrzymałość nie nada-

wał się do naszych celów. Natomiast ten sam lateks syntetyczny za-

wierający dodatki wulkanizacyjne miał lepszą wytrzymałość dając

dobre błony łatwo zrywalne, jednak ze względu na obecność dodatków

wulkanizacyjnych, takich jak пр. ZnO, miał małą dekontaminowalność.
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Również lateks naturalny z dodatkiem wulkanizatorów miał znacznie

mniejszą skuteczność niż lateks nie zawierający dodatków. Łatwość

usuwania powłoki jest równie dobra dla niezwulkanizowanego lateksu

jak i dla Revulteksu.

Oekontaminowalność zależała również od rodzaju materiału na który

naniesiono skażenie i im gładsza powierzchnia, tym lepiej usuwane

było skażenie.

W oparciu o przytoczone dane można stwierdzić, że dekontaminowal-

ność maleje w szeregu Cs Co Sr Ce i jest związana z rozpuszczalnoś-

cią badanych soli.

Dodatkowe badania przeprowadzone z lateksem bez dodatków oraz

z lateksem zawierającym dodatek 24 siarki lub dodatek 10% ZnO wy-

kazały, że dodatek siarki, która mogłaby tworzyć trudno rozpusz-

czalne związki z badanymi izotopami, nie miał wpływu na skuteczność

dekontaminacji. Natomiast 10% dodatek tlenku cynku stanowił czynnik

konkurencyjny w wiązaniu skażenia przez lateks.

W tabelach. 3 i 4 przedstawiono wyniki badań dekontaminacji stali

i emalii skażonej izotopami w zależności od sposobu przygotowania

powierzchni przed naniesieniem błony lateksowej. Jak widać z danych

zawartych w tych tabelach, naniesiony na skażoną powierzchnię kwas

oraz polifosforan sodu utrwalał skażenie i utrudniał dekontaminację

za pomocą błony zrywalnej. Natomiast nałożenie na skażoną powierzch-

nię niewielkiej ilości zawiesiny sproszkowanego jonitu, czy tlenku

glinowego, jak również nakroplenie rozcieńczonego roztworu związków

kompleksotwórczych dawało w efekcie bardzo dobrą dekontaminowalność.

W celu porównania skuteczności dekontaminacji metodą zdzieral-

nych powłok z efektywnością działania roztworów dekontaminacyjnych,

wykonano serię doświadczeń zarówno z próbkami odtłuszczonymi jak

i nie odtłuszczonymi, stosując symulację zmywania i tamponowania.

Z przytoczonych danych /tabl.5/ wynika, że w większości testów de-

kontaminacja powłoką lateksową była skuteczna także w odniesieniu

do powierzchni nie odtłuszczonych. Postępowanie, polegające na prze-

myciu roztworem, dawało efekt praktycznie na tym samym poziomie

jak dla powłoki dekontaminacyjnej, okupiony jednak kilkakrotnym

zwiększeniem ilości odpadu.
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5.3. Wnioski

1. Spośród zbadanych 4 kompozycji zdzieralnych powłok dekontami-

nacyjnych, testowanych wobec 4 rodzajów skaźert /Sr, Co, Cs, Ce/, dwie

powłoki lateksowe, mianowicie lateks naturalny oraz Revultex, oka-

zały się wystarczająco skutecznymi, tj. zapewniającymi zadowalające

usunięcie /97-99%/ ww. izotopów z powierzchni ze stali austenitycz-

nej i z emalii epoksydowej.

2. Podobnie jak w innych sposobach dekontaminacji chemicznej, tak

też w metodzie powłok zdzieralnych uwidoczniły się określone prefe-

rencje, tj. różnice efektywności zależne od rodzaju skażenia oraz

stanu i rodzaju powierzchni. W odniesieniu do kontaminacji Cs, zwykle

łatwo usuwalnej, skuteczne były wszystkie 4 kompozycje powłok i to

zarówno w odniesieniu do powierzchni ze stali jak i z emalii epoksydowej.

Natomiast efektywne usunięcie Sr i Co oraz dość dobre - Ce było moż-

liwe tylko lateksem naturalnym i Ravultexem z wykorzystaniem zawie-

siny sproszkowanych jonitów, А1„03 czy też substancji o właściwoś-

ciach kompleksotwórczych w rodzaju kwasu wersenowego /EDTA/i jego soli.

3. Skażenia Co, Sr i Ce były najskuteczniej usuwane postępowaniem

w dwu fazach obejmujących: 1 - nałożenie na powierzchnię roztworu

EDTA, a następnie /po przeschnięciu/ 2 - nałożenie materiału latek-

sowego i zdjęcie powłoki po określonym czasie. Skuteczność postępo-

wania jednofazowego, polegającego na nałożeniu materiału powłoko-

wego z równoważnym dodatkiem EDTA, była mniejsza i zależna od za-

wartości innych składników w kompozycji lateksowej.

4. Biorąc pod uwagę, że w przypadku obu wybranych powłok różnice

w efektach postępowania dwufazowego i jednofazowego były względnie

małe /zwłaszcza względem Sr i Co/, ten ostatni sposób można uznać

jako przydatny dla praktyki dekontaminacyjnej rezerwując postępowa-

nie dwufazowe dla szczególnych wymagań i celów.

5. Zarówno Revultex jak i lateks naturalny wykazały praktycznie

jednakowe właściwości dekontaminacyjne, jednakże ten ostatni winien

mieć pierwszeństwo stosowania ze względu na ok. 30% niższą cenę.
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TABELA 1. Wyniki badania dekontaminowalności stali austenitycznej za pomocą powłok zdzieralnych.

Rodzaj powłoki

Lateks naturalny

Revultex

Lateks naturalny
z dodatkiem wulka-
nizatorów

Lateks syntetyczny
butodienowo-styre-
nowy z dodatkiem
wulkanizatorów

B a d a n y i z o t o p

Sr-90

WD

19

18,7

7,1

4,6

4 usunię-
te j aktyw-
ności

95

94,6

83,6

78,2

Co-60

WD

50

78,8

2,4

3,3

\ usunię-
t e j aktyw-
ności

98

98,2

58,2

70,1

Ce-144

WD

8,7

13,1

5,7

3,7

4 usunię-
t e j aktyw-
ności

88

92,3

81,1

73,1

Cs-137

WD

139

283

206,3

201

H usunię-
t e j aktyw-
ności

99,3

99,6

99,5

99,5



TABELA 2. Wyniki badania dekontaminowalności emalii za pomocą powłok zdzieralnych.

Rodzaj powłoki

Lateks naturalny

Revultex

Lateks naturalny
z dodatkiem wulka-
nizatorów

Lateks syntetyczny
butodienowo-styre-
nowy z dodatkiem
wulkanizatorów

B a d a n y i z o t o p

Sr-90

WD

46

88,5

44

12,3

H usunię-
te j aktyw-
ności

98

98,5

97,3

91,1

Co-60

WD

190

190

3,3

5,8

S usunię-
tej aktyw-
ności

99,5

99,5

68,9

82,7

Ce-144

WD

9

9,1

11,4

5,5

% usunię-
tej aktyw-
ności

88,8

89,0

90,5

81,6

Cs-137

WD

527

195

176

266

* usunię-
tej aktyw-
ności

99,8

99,4

99,0

99,6



TABELA 3. Wyniki badania dekontaminowalności stali austenitycznej za pomocą powłoki
zdzieralnej z lateksu naturalnego.

Rodzaj postępowania

Lateks naturalny

Kwas szczawiowy, nast.lateks

Kwas szczawiowy + /NaPO,/,,
nast. lateks

Zawiesiny jonitów, nast.
l a t e k s

Zawiesina jonitów w 10% alk.
poliwinylowym, nast. lateks

Zawiesina А1Л)-,, nast.
lateks * 3

Ro2tw. EDTA, nast. lateks

Lateks z dodatkiem EDTA

Sr-90

WD

19

2,8

4 , 4

24,8

19,6

28,5

178

67

%D*

95

6 3 ,

75,

9 5 ,

95

96

9 9 ,

9 8 ,

В

>

4

9

9

4

5

a d a

WD

50

6 ,

1 0 ,

126

85

128

286

196

n у i z o

Co-90

5

7

%0

98

81,8

9 0 , 1

99,2

98,8

99,2

99,7

99,5

t o p

Ce-144

WD

8,7

-

-

8

10

19

39

18

k D

88

-

-

87

90

9 4 ,

97

94

5

7

4

Cs-137

WD

139

-

-

114

72

92

87

151

% D

9 9 , 3

-

-

9 9 , 1

9 8 , 6

9 8 , 9

98,9

99,3

4 D - % usuniętej aktywności.



TABELA 4. Wyniki badania dekontaminowalności emalii za pomocą powłoki zdzieralnej z lateksu
naturalnego.

Rodzaj postępowania

Lateks naturalny

Zawiesina jonitów, nast.
lateks

Zawiesina jonitów w 104 alk.
poliwinylowym, nast. lateks

Zawiesina А1„0,, nast.
lateks

Roztw. EDTA, nast. lateks

Lateks z dodatkiem EDTA

B a d a n y i z o t o p

Sr-90

WD

46

31

27

34

208

137

98

96,8

96,3

97,1

99,5

99,3

Co-90

WD

190

92

96

59

372

227

99,5 ,

98,9

99

98,3

99,7

99,6

Ce-144

WD

9

11

21

16

32

23

h D

88,8

90,9

95,2

93,8

96,9

95,7

Cs-137

WD

527

357

108

190

950

802

* D

99,8

99,6

99,1

99,5

99,9

99,9

ON

D - 4 usuniętej aktywności.



TABELA 5. Wyniki badania dekontaminowalności stali i emalii skażonej Co-60 lub Cs-137
w zależności od sposobu dekontaminacji*

Sposób usuwania
skażenia

Lateks

Przemycie 5 ml roz-
tworu 0,5% kwasu
szczawiowego + 0,5%
polifosforanu sodu

Przetarcie tamponem
waty zwilżonej 0,54
roztworu kwasu szczawi
wiowego + 0,5% i po-
lifosforanu sodu

Czystość
powierzchni

Powierzchnnia nie

odtłuszczona

Powierzchnia

odtłuszczona

Powierzchnia nie
odtłuszczona

Powierzchnia

odtłuszczona

Powierzchnia nie

odtłuszczona

Powierzchnia

odtłuszczona

Wskaźnik
dekonta-
m i n a c j i

WO
\D

WO

%0 .

WD

%D

WD

%D

WD

%D

WD

%D

Co-60

s t a l

138

99,3

50

98

36
97,2

136
99,3

42

97,6

49

98

emalia

182
99,4

190
99,5

31
96,8

172
99,4

27

96,3

105

99,0

Cs-137

s t a l

159
99,3

139
99,3

185
99,4

138
99,3

93

98,4

156
99,4

emalia

360

99,7

527

99,8

260

99,6

179

99,4

93

98,9

149

99,3
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