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Predhovor

ISO (Medzinárodná organizácia pre normalizaci u) j e celosvetovou federáciou národných normalizačných
orgánov (členov ISO). Na medzinárodných normách zvyčajne pracujú technické komisie ISO. Každý
člen ISO, ktorý sa zaujíma o predmet, pre ktorý bola vytvorená technická komisia, má právo byť zastúpe-
ný v tejto technickej komisii. Na práci sa zúčastňujú i medzinárodné organizácie, vládne aj mimovládne,
s ktorými ISO nadviazala pracovný styk. ISO úzko spolupracuje s Medzinárodnou elektrotechnickou
komisiou (IEC) vo všetkých záležitostiach normalizácie v elektrotechnike.

Návrhy medzinárodných noriem prijaté technickými komisiami sa rozosielajú členom ISO na hlasovanie.
Vydanie medzinárodnej normy si vyžaduje súhlas najmenej 75 % z hlasujúcich členov.

Medzinárodnú normu ISO 8690 pripravila technická komisia ISO/TC 85 Atómová energia.

Používatelia sa upozorňujú na to, že medzinárodné normy sa podrobujú z času na čas revíziám, a preto
všetky odkazy uvádzané v tomto materiáli na iné medzinárodné normy sú viazané na ich posledné vyda-
nie okrem tých, kde je to uvedené inak.
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0 Úvod

Táto medzinárodná norma má za cieľ definovať objektívne podmienky skúšania možnosti dekontaminá-
cie povrchov. Skúšobná metóda je určená na získanie dát na porovnanie možnosti dekontaminácie po-
vrchov z rôznych materiálov. Metóda sa môže použiť na porovnávacie testy pre akýkoľvek rádionuklid
vo vodnom prostredí. Vyhodnotenie výsledkov série komparatívnych testov sa môže urobiť na základe
spriemerovaného počtu impulzov zostatkovej aktivity. Na umožnenie základnej kvalifikácie povrchového
materiálu v podobe jednoduchého výsledku táto medzinárodná norma špecifikuje test a vyhodnocovací u
metódu na báze kontaminácie roztokmi obsahujúcimi 60Co a l 37Cs. Tieto dva rádionuklidy boli vybraté
z toho dôvodu, že predstavujú najdôležitejšie zdroje kontaminácie v jadrovej energetike. Vyhodnotenie
výsledku jednotlivého testu sa vykonalo s využitím vyhodnocovacej tabuľky konečného zostatkového
počtu impulzov získaných z experimentov robených opakovacou metódou.

Priame porovnanie výsledkov tejto dekontaminačnej metódy s výsledkami získanými pri iných podmien-
kach alebo na základe iných národných noriem je dosť málo využiteľné alebo relevantné v dôsledku roz-
dielnej podstaty používaných metód.

Prílohy A, B, C a D tvoria neoddeliteľnú časť tejto medzinárodnej normy.

1 Predmet normy a oblasť použitia
Postupy uvedené v tejto medzinárodnej norme sú použiteľné na skúšanie povrchov, ktoré môžu byť kon-
taminované rádioaktívnymi materiálmi.

Údaje o dekontaminovateľnosti získané použitím tejto metódy sa nedajú použiť pre technické systémy,
pri ktorých vrstvy kontaminovaných materiálov vznikli v dôsledku dlho trvajúceho pôsobenia vyšších
teplôt a tlakov (napríklad primárne okruhy jadrových reaktorov).

Účelom tejto skúšky je zhodnotenie možnosti dekontaminácie povrchov v laboratórnych podmienkach.
Pri praktických aplikáciách môže byť dôležité uvažovať aj iné charakteristiky, ako sú chemická, mecha-
nická a radiačná odolnosť a dlhodobá stabilita pri výbere materiálov, ktoré sa pritom používajú. Je pot-
rebné uvedomiť si, že sa môžu vyžadovať ďalšie skúšky dekontaminácie za simulovaných prevádzkových
podmienok.

2 Odkazy na normy
ISO 15 valivé ložiská. Hlavné rozmery

ISO 273 Spájacie prvky. Rozmery dier na matice a skrutky

ISO 683-13 Tepelne spracované ocele. Zliatinové ocele a voľne strihané ocele Časť 13: Upravované ne-
hrdzavejúce ocele

ISO 2009 Zápustné skrutky (bežné zhotovenie hlavičky). Výrobok triedy A

ISO 2010 Zápustné skrutky so šošovkovitou hlavou (bežné zhotovenie hlavičky). Výrobok triedy A

ISO 4762 Hlavičkovité skrutky s vnútorným šesťhranom. Výrobok triedy A
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3 Termíny a definície

Na účely tejto medzinárodnej normy sú použité nasledujúce definície:

3.1 kontaminácia: nežiadúca prítomnosť rádionuklidov na povrchoch alebo v trhlinách pod povrchmi

3.2 dekontaminácia: úplné alebo čiastočné odstránenie kontaminácie podľa možnosti bez zmeny vlast-
ností povrchu

3.3 špecifický počet impulzov: počet impulzov zaznamenaných meracím zariadením za daných geomet-
rických podmienok pre 1 ml kontaminujúceho roztoku;
vyjadruje sa v počtoch impulzov za minútu na 1 ml, počet impulzov sa získa z počtu nameraných impul-
zov s korekciou na mŕtvu dobu a pozadie

3.4 zvyškový počet impulzov: počet impulzov zaznamenaných meracou aparatúrou za daných geomet-
rických podmienok od zvyškového rádionuklidu na skúšobnej strane vzorky po vykonaní dekontaminá-
cie;
vyjadruje sa v impulzoch za minútu

3.5 priemerný zvyškový počet impulzov: aritmetický priemer hodnôt zvyškového počtu impulzov, zís-
kaný pre päť skúšobných vzoriek kontaminovaných rovnakým rádionuklidom;

vyjadruje sa v impulzoch za minútu

3.6 normalizovaný priemerný počet impulzov: korigovaná hodnota priemerného zvyškového počtu
impulzov; korekčný faktor sa získa delením referenčnej hodnoty špecifického počtu impulzov počtom
impulzov kontaminujúceho roztoku použitého pri teste;

vyjadruje sa v impulzoch za minútu

účelom korekčného faktora je kompenzácia v zmenách špecifického počtu impulzov v kontaminujúcich
roztokoch použitých v rôznych skúšobných laboratóriách

3.7 konečný zvyškový počet impulzov: aritmetický priemer normalizovaného stredu zvyškového počtu
impulzov získaný pre W)Co a 137Cs;

vyjadruje sa v impulzoch za minútu

4 Princíp
Príprava jednotlivých kontaminujúcich roztokov obsahujúcich ^'Co a 137Cs (koncentrácia nosiča: 10'5

molárna, hodnota pH: 4). Meranie 100 jíl vzoriek týchto roztokov pomocou veľkoplošných radiačných
detektorov a výpočet špecifického počtu impulzov kontaminujúcich roztokov s využitím výsledkov me-
rania.

Kontaminácia vzoriek skúšobného materiálu s definovaným povrchom s použitím kontaminujúcich roz-
tokov a následná dekontaminácia s demineralizovanou vodou. Stanovenie zvyškového počtu impulzov
z merania kontaminovaných vzoriek.
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Výpočet normalizovaného priemeru zvyškového počtu impulzov pre každý rádionuklid. Použitie aritme-
tického stredu príslušných hodnôt pre '"'Co a 137Cs (konečný zvyškový počet impulzov) na stanovenie
možnosti dekontaminácie pomocou hodnotenia, ktoré by bolo empiricky zostavené.

5 Zariadenie
Bežné laboratórne zariadenie, a:

5.1 Dve sklené kadičky nízkeho tvaru s objemom 2 000 ml vyhovujúce podmienkam uvedeným
v ISO 3819.

5.2 Detektor žiarenia s príslušnou elektronikou na stanovenie počtu impulzov.

Minimálny rozmer účinnej plochy detektora by mal byť kruh s priemerom 30 mm, no v praxi dané defi-
nované podmienky obyčajne vyžadujú použitie väčších citlivých plôch. Medzi vhodné detektory patria
plynové prietokové proporcionálne, scintilačné a polovodičové typy detektorov.

Na splnenie geometrických podmienok pomer /mi„-12,5 mm: h nemá byť menší ako 3, kde /min je najmen-
šia vzdialenosť v milimetroch od stredu kontaminovanej plochy v smere jej priemetu na prierez detektora
po hranu citlivého prierezu detektora a h je vzdialenosť v milimetroch kontaminovaného skúšobného
povrchu od povrchu detektora.

V prípade, že sa definované geometrické podmienky [(t.j. (/mjn - 12,5 mm): h nieje menší ako 3] nemôžu
dodržať, môže sa použiť detektor s citlivou plochou nie menšou ako 30 mm za podmienok, že:

a) na stanovenie špecifického počtu impulzov (pozri 8.1) sa 100 jll kontaminujúceho roztoku nane-
sie v podobe série individuálnych kvapiek na kruhovú plochu s priemerom 25 mm (t.j. plocha, na
ktorej sú skúšobné vzorky kontaminované);

b) čistý počet impulzov zo 100 (4.1 kontaminujúceho roztoku meraného za týchto geometrických
podmienok nieje nižší ako 200 000 impulzov za minútu (pozri 8.1).

Upozornenie: Pri zariadení opísanom v 5.3 až 5.6 je potrebné použiť separátne zariadenie pre dva rádio-
nuklidy, aby nedošlo k vzájomnej kontaminácii.

5.3 Dve pipety s meniteľnou špičkou s objemom 100 jil.

5A Dve pipety s meniteľnou špičkou s objemom 1000 jil.

5.5 Dve polytetrafluóretylénové (TEFLON) kadičky.

5.6 Dve polytetrafluóretylénové (TEFLON) zásobné fľaše.

POZNÁMKA. - iné fluorované materiály podobnej chemickej odolnosti ako náhrada za polytetrafluóretylén (TEFLON)
sú napr. polytetrafluóretylén/perfluórpropylén (TEFLON/PFP), perfluoroalkoxyl alkán (PFA) a polyvinylidén fluorid
(PVDF).

5.7 Päť držiakov na skúšobné vzorky vyrobené z polymetylmetacrylátu - plexisklo (PMMA), ktoré slúžia
ako polohovací prvok pri kontaminačnej fáze (pozri prílohu A).
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Každý držiak je vybavený krúžkom z plochej silikónovej gumy (45mm x 25mm x 2mm), vyrobený
z neplneného materiálu, ktorý má vrubovú hodnotu tvrdosti A nie väčšiu ako 60.

POZNÁMKA. - Na tieto účely čiastočne vyhovuje neplnená, bezpigmentová, fluorovaná silikonová guma.

Pred prvým použitím sa má gumový krúžok očistiť s využitím zmesi organického rozpúšťadla používané-
ho na čistenie testovaných vzoriek. Krúžky sa môžu opakovane použiť až po starostlivej dekontaminácii.

POZNÁMKA. - Desať držiakov, päť pre každý rádionuklid zníži čas potrebný na vykonanie testu a pomôže predísť
prípadnej vzájomnej kontaminácii.

Detektor

Citlivá plocha
detektora

Skúšobná vzorka Kontaminovaná plocha

Obrázok 1 — Geometrické požiadavky (rez)

5.8 zariadenie s klietkovým miešadlom pre šesť skúšobných vzoriek podľa prílohy B. Zariadenie je vyba-
vené motorom, ktorý umožňuje otáčanie miešadla s rýchlosťou okolo 100 otáčok za min.

6 Kontaminačné a dekontaminačné činidlá

6.1 Roztoky kontaminantov

6.1.1 Zloženie kontaminujúcich roztokov

Skúšobné vzorky musia byť kontaminované rádionuklidmi 137Cs a 60Co, ktoré sa nachádzajú v rozdiel-
nych roztokoch.

Použitie iných rádionuklidov vo vodných roztokoch, ktoré môžu byť na tento účel pre povrch materiálu
vhodnejšie z hľadiska typu a chemického správania sa môže zvážiť, potrebná je však konzultácia so skú-
šobným laboratóriom.

Kontaminujúce roztoky však musia byť chemicky stabilné a nesmú korodovať kontrolované vzorky. De-
kontaminované vzorky nebude možné zmerať na zvyškovú koncentráciu. Špeciálna meracia technika sa
môže vyžadovať pre prípad použitia rádionuklidov, ktorých emisia žiarenia podlieha absorpcii.

Koncentrácia aktivity v kontaminujúcom roztoku má byť taká, aby odparená vzorka s objemom 100 (J.1
dávala počet impulzov v meracej aparatúre nie menší ako 200 000 za min. po korekcii na mŕtvu dobu
a pozadie. ,

POZNÁMKA. - Koncentrácia aktivity 0,2 MBq/ml bude dostatočná na splnenie tejto podmienky.
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Použité rádionuklidy musia mať koncentráciu nosiča (1 ± 0,1) x 10"5 mol/l v roztoku kyseliny dusičnej
1 s hodnotou pH 4,0 ± 0,2. Hodnota pH kontaminantov sa musí skúšať mesačne. To sa robí odobratím
vzorky z každého kontaminujúceho roztoku, ktorá sa potom vyleje.

6.1.2 Príprava kontaminačných roztokov

6.1.2.1 Okrem iónov Co"+ a Cs+1 a príslušných nitrátových iónov zásobné roztoky rádionuklidov nesmú
obsahovať zložky, ktoré sa dostanú do zvyšku vytvoreného odpařením roztokov, ako je to opísané
v 6.1.2.4. Všetky použité reagenty musia byť analytickej čistoty, resp. vyššej.

6.1.2.2 Na základe údajov na koncentráciu aktivity zásobných roztokov l37Cs a 60Co sa môžu vypočítať
množstvá týchto roztokov na prípravu vyžadovaných množstiev kontaminujúcich roztokov. Vzťahy na
prípravu roztokov kontaminantov sú uvedené v prílohe C.

6.1.2.3 Nasledujúci krok je výpočet z týchto vstupných údajov množstiev nosičov, ktoré sa prenesú
s rádionuklidmi, a z nich oddelene spätne vypočítať množstvá roztokov dusičnanu kobaltnatého
(Co(NO3)2) alebo dusičnanu cézneho (CsNO}), ktoré je potrebné použiť, aby sa zabezpečilo množstvo
nosiča (1 ± 0,1 x 10"5 mol/l) pre jednotlivé roztoky. Umiestnite tieto množstvá nosičových roztokov do
teflonovej nádoby príslušnej veľkosti, aby sa umožnilo ich zriedenie na žiadaný konečný objem. Na lep-
šie vytesnenie chloridových iónov, ktoré môžu byť prítomné v zásobných roztokoch rádionuklidov, pri-
dajte 5 ml roztoku kyseliny dusičnej (vysokej čistoty), [c(HNOj) = 1 mol/l,] na 90 ml konečného objemu
roztoku kontaminanta. Nakoniec pridajte príslušné vypočítané množstvo zásobného roztoku 6<lCo alebo
137Cs.

6.1.2.4 Odparte túto zmes dosucha pri použití infračervenej lampy, kým prestane unikať dym. Potom
zohrievajte nádoby počas ďalších 2 hodín, pričom posuňte infralampu do dvojnásobnej vzdialenosti
vzhľadom na predchádzajúcu. Po vychladnutí naplňte nádoby na žiadaný konečný objem pridaním rozto-
ku kyseliny dusičnej s pH = 4 [ten je možné pripraviť zriedením 7 jal kyseliny dusičnej (p = 1,4 g/ml) do
objemu 1 1 s použitím dvakrát destilovanej vody].

Skontrolujte špecifický počet impulzov starostlivo zhomogenizovaných roztokov podľa 8.1.

Zmeranie pH sa má robiť minimálne po 12 hodinách po rozpustení suchého zostatku.

6.1.2.5 Aby sa zamedzilo tzv. stenovému efektu, ktorý spôsobuje zmenu koncentrácie, jednotlivé roztoky
sa majú uchovávať v teflonových nádobách, ktoré sú dobre uzatvorené a sú vložené do sklených nádob
čo možno najmenších rozmerov, aby sa zamedzilo odparovaniu.

6.1.2.6 Roztok pripravený podľa týchto pokynov sa môže používať tak dlho, kým sa jeho hodnota pH
nachádza v uvedenom rozmedzí a koncentrácia aktivity sa nezmenila viac ako o 5 % v porovnaní s jej
začiatočnou hodnotou (pričom sa berie do úvahy korekcia na rozpad).

6.2 Dekontaminačné činidlo

Demineralizovaná voda (maximálna vodivosť 3 jiS/cm) sa musí použiť ako dekontaminačný prostriedok
na skúšky pri teplote 23 ± 2 "C.

7 Skúšobné vzorky

7.1 Príprava a predbežné skúšky

7.1.1 Odolnosť proti čistiacemu roztoku
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Na predbežné skúšky sa môže použiť skúšobná vzorka, ktorá má prinajmenšom jednu plochú stranu prí-
slušného rozmeru (pozri 7.2). Môže byť zložená z akéhokoľvek materiálu, ako napr. nekovové alebo
kovové materiály, rôzne pokrytia, podlahoviny.

Skúšaný materiál musí mať dostatočnú odolnosť proti čistiacemu roztoku; tá sa môže zistiť použitím
nasledujúceho postupu:

a) nechajte vsiaknuť čistiacu kvapalinu do malého kúska bavlnenej vaty, položte ju na povrch
vzorky a prikryte Petriho miskou;

b) po 10 minutách kontaktu odstráňte vatu a umyte vzorku pomocou vody;

c) sušte vzorku pri teplote (40 ± 5) °C počas I h.;

d) obhliadnite vzorku vizuálne.

Vzorky, ktoré vykazujú viac ako malú zmenu farby a lesku, nie sú vhodné na skúšanie .

7.1.2 Skúšobné vzorky z nekovových materiálov

Nekovové materiály určené na skúšky - také ako napr. hmotnostně vysokomolekulárne polyméry, sklo,
keramické materiály, musia mať kvality povrchov zhodné s takými, aké sa používajú v praxi.

Keď je zadná strana skúšobnej vzorky pórovitá, alebo ju tvorí nepokrytý kov, zadná strana a hrany sa
musia sa pokryť ľahko dekontaminovateľným materiálom (napr. použitie pokrytia z epoxy, polyuretáno-
vej alebo chlórovanej gumy).

Na prípravu skúšobnej vzorky s pokrytiami sa musí pripraviť reprezentatívna vzorka z materiálu pokrytia,
ktorý sa má skúšať, a pripraviťju na skúšku podľa príslušných normalizovaných metód.

Materiály pokrytia sa musia naniesť na podložky alebo na zadné strany spôsobom bežne používaným
v praxi a následne príslušne spracovať; akékoľvek odlišné spracovanie, ako napr. dodatočné tepelné vy-
tvrdzovanie, je neprípustné.

Dátum prípravy skúšobnej vzorky sa musí zaznamenať.

7„1.3 Skúšobné vzorky z kovových materiálov

Skúšobné vzorky z kovov alebo kovových povrchov sa musia upraviť vopred spôsobom typicky používa-
ným v praxi. Na pokrytie zadnej strany a hrán pozri 7.1.2.

Nerovnosť povrchu (priemernú hodnotu nerovnosti) sa musí uvádzať z údajov výrobcu a musí byť uve-
dená v opise materiálu vzorky.

7.2 Počet a rozmery

Pre potreby skúšky sa pripraví 15 kusov identických skúšobných vzoriek a z nich najmenej dve skupiny
po päť vzoriek sa testujú v dvoch paralelných skúškach.

POZNÁMKA. - Zostávajúce skúšobné vzorky sa použijú na predbežné skúšky podľa 7.! a tiež ako referenčné vzorky po
ukončení testov.

Skúšobná vzorka má mať rozmery 50^° rnrn x 50^° mm. Hrúbka skúšobnej vzorky je v rozmedzí od
1 mm do 10 mm. Jedna hrana (ktorá má najlepší pravouhlý tvar) sa označí za referenčnú hranu vyrytím
malého krížika na zadnej strane každej skúšobnej vzorky. •

Iné rozmery skúšobnej vzorky a iné podmienky jej prípravy sú otázkou usporiadania skúšky a je ich pot-
rebné uviesť v správe.

POZNÁMKA. - Skúšobné vzorky s rozmermi nie väčšími ako 51 mm x 51 mm x 3,5 mm sa môžu uložiť a prenášať .
pohodlne s využitím zásobníka diapozitívov; takto sa zabráni kontaktu povrchov skúšobných vzoriek.
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7.3 Úprava a čistenie

Skúšobné vzorky sa musia držať v otvorených kontajneroch v skúšobnom laboratóriu v čistej nekorozív-
nej atmosfére pri teplote (20 ± 5) °C počas nie menej ako 14 dní. Táto požiadavka neplatí pre skúšobné
vzorky, ktorých testovaný povrch pozostáva z keramických materiálov alebo skla.

Pre vyčistenie sa vytrie skúšobná vzorka jemným celulózovým obrúskom. Najprv sa vytrie skúšaný po-
vrch obrúskom riadne namočeným v čistiacej zmesi, ktorú tvorí petroléter (bod varu v rozmedzí 60 - 80)
aizopropanol (minimálny obsah 99 %) v objemovom miešacom pomere 1:1. Vytieranie sa opakuje
s použitím takmer suchého obrúska. Procedúra vytierania sa opakuje tretíkrát s použitím obrúska riadne
namočeného v čistej vode.

V každom prípade sa vykonáva procedúra vytierania päťkrát v jednom smere po vzorke s využitím rôz-
nych častí obrúska na každý pohyb. Tento obrúsok sa má použiť len na jednu čistiacu procedúru (t.j. päť
pohybov).

Nakoniec sa opláchne skúšobná vzorka čistou vodou pomocou striekačky na odstránenie všetkých vlá-
kien a častíc zo skúšaného povrchu. Potom sa musí skúšobná vzorka sušiť vo vertikálnej polohe pri tep-
lote 40 ± 5 °C počas 1 h.

Skúšobná vzorka celá pokrytá organickým povrchovým materiálom sa môže okrem iného skúšať bez
predchádzajúceho čistenia v prípade dodržania špeciálnych podmienok. V takýchto prípadoch sa príprava
skúšobných vzoriek robí podi'a inštrukcií výrobcu v stredisku vykonávajúcom skúšky za podmienok, pri
ktorých je vylúčené znečistenie skúšaných povrchov. Keď sa čistiaca fáza vynechá, musí sa to zazname-
nať v správe o skúške.

8 Postup

8.1 Stanovenie špecifického počtu impulzov pre každý roztok kontaminantu

Naneste 100 p.1 kontaminujúceho roztoku na každé z troch sklíčok z tabuľového skla s rozmermi
50 mm x 50 mm na miesto, ktoré bude totožné so stredom kontaminačnej stopy pri procedúre kontaminá-
cie na základe spôsobu opísaného v 8.2. Na tento účel sa môže použiť polohovacia pomôcka (5.7) alebo
podobné zariadenie. Po vysušení kvapiek pri maximálnej teplote 45 °C zmerajte počet impulzov na troch
sklíčkách s použitím zariadenia špecifikovaného v 5.2. •

Upozornenie - v tejto súvislosti musí byť zaručené, že geometria merania (najmä s ohľadom na
vzdialenosť povrchu kontaminovaného skla od detektora) je rovnaká ako tá, s ktorou sa počíta pri
meraní na skúšobných vzorkách (pozri 8.3.2).

Merací čas je 1 min pre každé sklíčko. Použite korekcie pre pozadie a straty spôsobené mŕtvou dobou.

Vynásobte aritmetický stred týchto troch výsledkov koeficientom 10, takže výsledok bude vyjadrený
v impulzoch za minútu na mililiter.

Vykonajte dekontamináciu separátne pre oba kontám ä načne roztoky.

8.2 Kontaminácia

Kontaminácia sa vykonáva v zariadení znázornenom na obrázku 2.

Vložte skúšobnú vzorku do polohovacej pomôcky (5.7) s referenčnou hranou R v polohe uvedenej na
obrázku 3. Dajte hrany A a B skúšobnej vzorky do tesného kontaktu s čiarami a a b na polohovacej po-
môcke, pričom kontakt B - b má prioritu. Potom pritlačte skúšobnú vzorku smerom k hornej časti U, kto-

10
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rá má silikonový gumový krúžok, tým, že dotiahnete skrutky tak, až skúšobná vzorka je v kontakte
s hornou časťou U pozdĺž všetkých jej hrán.

Kontaminujte skúšobnú vzorku nanesením 1 ml kontaminujúceho roztoku do stredu kruhu viditeľného
cez hornú časť U. Držte držiak v horizontálnej polohe. Keď v prípade značne hydrofóbnych povrchových
materiálov kontaminant nepokryje okamžite povrch skúšobného kruhu, môže sa držiak nakloniť tak, aby
sa kvapalina dostatočne roztiekla.

Umiestnite malú Petriho misku nad skúšobný kruh na vrchnej časti U, aby sa zabránilo odpareniu konta-
minujúceho roztoku.

Po 120 ± 5 min pipetou (5.4) odsajte roztok kontaminantu tak, ako je to len možné. Na tento účel je pot-
rebné nakloniť držiak. Potom obráťte držiak. Po odstránení matíc zodvihnite dolnú časť L a potom skú-
šobnú vzorku vertikálne, aby sa predišlo preneseniu kontaminujúceho roztoku na nekontaminované časti
skúšobnej vzorky.

Aby sa predišlo odpareniu, upevnite okamžite skúšobnú vzorku do klietkového miešadla a začnite de-
kontamináciu, len čo je súprava vzoriek kompletne upevnená. Celá procedúra od vybratia vzoriek z ich
držiakov až po ich upevnenie na klietku nemá trvať viac ako 12 min.

8.3 Dekontaminácia

8.3.1 Metóda

Na dekontamináciu upevnite päť skúšobných vzoriek do okienok klietkového miešadla (5.8) s použitím
tenkých gumených pások alebo prítlačných sponiek (vyrobených z kyseiinovostálej ocele).

Na zabezpečenie, aby kontaminovaná oblasť skúšobnej vzorky bola nastavená na stred okienka klietky, je
potrebné, aby sa referenčná hrana skúšobnej vzorky kryla s dolnou hranou na pravej strane okienka kliet-
ky. Dajte hrany A a B skúšobnej vzorky do tesného kontaktu s čiarou d a e na polohovacej pomôcke,
pričom má kontakt B - e prioritu (pozri obrázok 4). :

Plátok z kyseíinovostálej ocele sa použije na uzavretie šiestich okienok. Plátky takéhoto typu sa použijú
aj ako opora veľmi tenkých skúšobných vzoriek, ktoré by inak nemali dostatočne rovnú plochu.

Ponorte klietku do 900 ± 20 ml demineralizovanej vody (6.2) takým spôsobom, aby sa" klietka dotýkala
dna kadičky (5.1). Keď sa použijú iné kadičky, ako je uvedené v 5.1, naplnia sa po minimálnu úroveň
zakreslenú na obrázku 4. Začiatočná teplota vody má byť 23 ± 2 °C.

Miešajte miešadlom 2,5 min pri rýchlosti otáčania 100 ± 5 otáčok za min. Vymeňte kadičku za inú.
v ktorej je voda, a miešajte ďalších 10 s. Vyberte skúšobné vzorky z klietky a vysušte ich pri teplote
40 ± 5 °C v sušiarni.

POZNÁMKA. - V prípade, že kontrola na prípadnú vzájomnú kontamináciu od dekontaminačného roztoku sa zdá
potrebná, oceľový plátok zakrývajúci časť okienok sa môže nahradiť nekontaminovanou skúšobnou vzorkou.

8.3.2 Stanovenie zvyškového počtu impulzov

Po vysušení zmerajte počet impulzov dekontaminovaných skúšobných vzoriek s použitím zariadenia
uvedeného v 5.2. Geometria merania, t.j. vzdialenosť a vzájomná poloha skúšobnej vzorky a detektora
má byť rovnaká pri všetkých meraniach (pozri 8.1).

Tesne pred meraním zvyškového počtu impulzov na skúšobných vzorkách zmerajte počet impulzov po-
zadia za prítomnosti nekontaminovanej skúšobnej vzorky.

Každé meranie sa vykoná raz a pozadie sa odčíta. Musí sa brať do úvahy strata spôsobená mŕtvou dobou.
Merať sa má do dosiahnutia 5 000 impulzov nad pozadím alebo 10 min, resp. za akýkoľvek kratší čas. ;

11
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X-X(2:1)

Krúžok zo si I ikonovej gumy
( 8 x 4 x 2 ) na udržanie skrutky
v danej polohe Plochý krúžok zo silikónovej

gumy (45 x 25 x 2) v kontakte
s testovaným povrchom

Horná časť U

Skúšobná
vzorka .

Dolná časť L

Obrázok 2 - Držiak na kontamináciu skúšobnej vzorky
(pozri aj obrázky S a 6)
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Skúšobná vzorka
(čelná strana)

Horná časť U
(pohľad zvrchu)

O

O

Obrázok 3 - Použitie držiaka na kontamináciu skúšobnej vzorky
(vkladanie skúšobnej vzorky)
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Skúšobná vzorka
(zadná strana)

B

Minimálna
hladina vody
pri dekontaminácii

Obrázok 4 - Použitie klietkového miešadla na dekontamináciu
(vkladanie skúšobnej vzorky) pozri aj obrázky 7 až 16

9 Výpočet výsledkov a zhodnotenie možnosti dekoníaminácie

Po dekontaminácii vypočítajte oddelene pre 60Co a l 3 7Cs aritmetický priemer zvyškového počtu impulzov
z piatich skúšobných vzoriek pre každú skupinu. Výsledky sa vyjadrujú v impulzoch za minútu a využijú
sa na výpočet normalizovaného priemerného zvyškového počtu impulzov podľa nasledujúceho vzťahu:

Normalizovaný
priemerný zvyškový
počet impulzov

Stredný
zvyškový počet

3 x 106

Špecifický počet impulzov

Tento výpočet sa vykoná separátne pre Co a Cs.

POZNÁMKA - Hodnota 3 x 106 impulzov za minútu na mililiter je referenčná hodnota špecifického počtu impulzov
kontaminujúcich roztokov, na ktorej základe je založená tabuľka na vyhodnotenie možnosti dekontaminácie.

14
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Vypočítajte konečný výsledok (t.j. konečný zvyškový počet impulzov) ako aritmetický priemer normali-
zovaného priemeru zvyškového počtu impulzov pre 6llCo a lilCs.

Možnosti dekontaminácie sa môžu zhodnotiť s použitím tabuľky ien vtedy, keď sa kontaminácia vyko-
nala s použitím rádionuklidov 60Co a 137Cs.

Tabuľka - Vyhodnotenie možnosti dekontaminácie

3 000

15 000

60 000

Konečný zvyškový počet impulzov
(FRP)

impulzy/min

FRP < 3 000

3 000< FRP <15 000

15 000< FRP <60 000

60 000< FRP

Možnosť dekontaminácie

vynikajúca

dobrá

vyhovujúca

zlá

10 Protokol o skúške

Musí sa spísať protokol o skúške, v ktorom budú zaradené informácie a dáta špecifikované v prilolic D:
spôsob, akým sú informácie uvedené v prílohe D, sa môže použiť ako príklad pre skúšobný protokol.
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Príloha A (normatívna)

Držiak pre kontamináciu skúšobných vzoriek

Rozmery v milimetroch

Lepené plexisklovým
lepidlom

TI T

I

O
17

-é-
46

60

80

Materiál: plexisklo

5,3

T

10

Obrázok S - Dolná časť L
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X Í 1 0 : 1 )

Materiál: plexisklo

Obrázok 6 - Horná časť U
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Príloha B (normatívna)

Zariadenie pre dekontamináciu s klieíkovým miesadlom

Obrázok 7 - Zariadenie s klietkovým miesadlom,
celková zostava
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Kľúč (rozpiska)

Referenčné číslo
na obrázku 7

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Počet položiek
[ks]

1

6

1

1

1

1

2

12

1

6

2

1

1

Opis

držiak miešadla

hlavičkové skrutky
s vnútorným šesťhranom
M 3 x 12 podľa ISO 4762

hriadeľ miešadla

radiálne guľôčkové ložisko
s hlbokým žliabkom
s podložkou podľa ISO 15
(Rozmery: d = 10, D = 26,
B = 8)

upevňovací držiak
na guľové ložisko

ložisko hriadeľa miešadla
otvory: (j) 3,4
tolerancia podľa ISO 273
zúženie podľa ISO 2009

zápustné skrutky M 3 x 5
podľa ISO 2009

zápustné skrutky M 4 x 10
podľa ISO 2009

horný šesťhranný disk

spájacie časti
otvory: 4> 4,5
tolerancia podľa ISO 273
zúženie podľa ISO 2009

zápustné skrutky
so šošovkovitou hlavou
M 3 x 10 podľa ISO 2010

lopatky miešadla

spodný šesťhranný disk

Materiál

plexisklo

kyselinovzdorná
nehrdzavejúca oceľ

kyselinovzdorná
nehrdzavejúca oceľ

plexisklo

TEFLON

kyselinovzdorná
nehrdzavejúca oceľ

kyselinovzdorná
nehrdzavejúca oceľ

plexisklo

kyselinovzdorná
nehrdzavejúca oceľ

kyselinovzdorná
nehrdzavejúca oceľ

cyselinovzdorná
nehrdzavejúca oceľ

plexisklo

Obrázok

8

-

9

K)

M

-

-

12

13

—

14

15

POZNÁMKA. - Môžu sa použiť aj nemetrické ekvivalenty pre skrutky.
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Rozmery v milimetroch

026H7

A-A

Alternatíva

M

Obrázok 8 - Oporný valec miešadla

20



Rozmery v milimetroch

STN ISO 8690

í l

X

<&10h7

~\ i

J A

,•0.05

3 o

A-A

Žliabkové guľové
ložisko upevnené
na os lepidlom
na guľové ložiská

Rozmery v milimetroch

lis

Obrázok 10 — Upevňovací nosič
guľového ložiska

Rozmery v milimetroch

-•<&•-
- K

•©T

CO

i

0H
7

• &

í
2
8,8-0.2

Obrázok 11 - Ložisko hriadeľa miešadía

Obrázok 9 - Hriadeľ miešadla
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Rozmery v milimetroch

Spojovacia časť
upevnená

A-A

M3

_027 .
93,25-0.05

12

B-B

Obrázok 12 - Horný šesťhranný disk
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Rozmery v milimetroch

10?

•jo 0 . Vyrovnaná dlžka = 7,4
),05

Bodovo zvárané

Obrázok 13 - Spojovacia časť

1
j

—<*+•

1

50

K

L

3,4
~\-*a~

60 70

1

1

Hrúbka = 3 mm

Obrázok 14 - Lopatka miešadla

Rozmery v milimetroch
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Rozmery v milimetroch

A - A

Spojovacia časť
upevnená

B-B

&XA

Obrázok 15 - Spodný šesťhranný disk
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Príspevok od zásobného rádionuklidového roztoku

Koncentrácia nosiča (z údajov výrobcu) v moloch na liter: = í

Celkové mt>!y z príspevku:

j Požadovaný príspevok od ^tandardizovanýG^ nosičových roztokov Co(NO3)2 alebo
i.

CSNO3 v požadovaných moloch:

s

r -
''. Koncentrácia nosiča v moloch na liter: u

Požadovaný konečný objem ItandardizovanéM-roztoku nosiča dávajúci 10"5 rnql/l

kontaminujúceho roztoku v litroch roztoku nosiča:
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Príloha D (normatívna)

Príklad protokolu o skúške

Protokol o skúške na stanovenie možnosti dekontaminacie podľa ISO 8690

Skúšobné laboratórium:

Skúšobný protokol č.:

Zadávateľ:

Meno:

Adresa:

1. Dáta poskytnuté dodávateľom skúšaného materiálu

1.1 Špecifikácia materiálu a predpokladané použitie: (napr. pokrytie dna EP, pokrytie kontajnera PUR):

1.2 Meno výrobcu materiálu:.

1.3 Opis skúšaného materiálu:

Špecifikácia zhotoviteľa:

Farba, vzhľad, tvrdosť povrchu:

Ďalšie údaje (napríklad hrúbka filmu):

1.4 Dôležité zložky skúšaného materiálu (napr. spojivá, vytvrdzovače, pigmenty a plnidlá):

(pokračovanie)
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(pokračovanie)

1.5 Dáta o príprave a využití (napr. spôsoby použitia, čas a teplota sušenia):

1.6 Nosičovy materiál a rozmery skúšobnej vzorky:

1.7 Predúprava skúšobných vzoriek v prípade, že sa vykonala (napr. mechanická, tepelná, chemická,
atď.):

1.8 Dátum prípravy skúšobných vzoriek:

2. Údaje skúšaíeľa

2.1 Vzhľad skúšanej vzorky pred začatím skúšky (farba, stav povrchu, lesklosť, tvrdosť povrchu):

2.2 Údaje o skúške na možnosť dekontaminácie

2.2.1 Dátum skúšky:

2.2.2 Meracie zariadenie:

2.2.3 Detektor:

2.2.4 Kontaminujúce činidlo (rádionuklidy):

2.3 Výsledky merania

2.3.1 Priemerný štandardizovaný zvyškový počet impulzov pre každý z použitých rádionuklidov:

2.3.2 Konečný zvyškový počet impulzov:.

2.4 Vyhodnotenie možnosti dekontaminácie:

pečiatka dátum podpis
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Upozornenie: Zmeny a opravy ako aj správy o nových vydaných slovenských technických normách sú
uverejňované vo Vestníku Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky.
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