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Deskriptory: radioactive materials, wastes, tests, leaching, test specimens, test specimens conditioning,
testresults

Predhovor
ISO.(Medzinárodná organizácia pre normalizáciu) je celosvetovou federáciou národných normalizačných
orgánov (členov ISO). Na medzinárodných normách zvyčajne pracujú technické komisie ISO. Každý Člen
ISÓ, ktorý sa zaujíma o predmet, pre ktorý bola vytvorená technická komisia, má právo byť zastúpený
v tejto technickej komisii. Na práci sa zúčastňujú i medzinárodné organizácie, vládne aj mimovládne,
s ktorými ISO nadviazala pracovný stykŕ ISO úzko spolupracuje s Medzinárodnou technickou 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 6961 pripravila technická komisia ISO/TC 85, Atómová energia, a bola rozo-
slaná členským orgánom v decembri 1979.

Bola schválená členskými orgánmi nasledujúcich štátov:

Austrália
Belgicko
Brazília
Česko-Slovensko
Fínsko
Francúzsko
Nizozemsko

Japonsko
Juhoafrická republika
Kanada
Maďarsko
Mexiko '.-:.••
Poľsko
Nemecká spolková republika

Nesúhlas s týmto dokumentom na technickom základe vyjadrili

Spojené kráľovstvo
USA

Rakúsko
Švajčiarsko
Švédsko
Taliansko
Turecko
ZSSR

členské organiz;
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0 Úvod
Táto medzinárodná norma sa navrhuje na stanovenie postupu skúšania a hodnotenia odolnosti produktov
spevnenia (solidifikácie) rádioaktívnych odpadov proti vylúhovaniu za kontrolovaných podmienok.

Tento postup skúšania má za cieľ slúžiť ako základ na porovnávanie medzi laboratóriami s cieľom skú-
mať súlad výsledkov získaných pri skúškach vylúhovania vykonaných v rôznych laboratóriách, ktoré ako
predmety skúšok používajú vzorky reprezentujúce rôzne zloženia matrice, rôzne zloženia prúdu odpadov
a rôzne postupy spracovania a spevňovania. Tieto vzorky budú vystavené pôsobeniu vylúhovacích rozto-
kov rôzneho zloženia, ktoré reprezentujú rôzne podmienky soľnosti a pH, t.j. budú vystavené deionizova-
nej vode, syntetizovanej morskej vode a iným vodným roztokom, a odolnosť proti vylúhovaniu sa bude
skúšať pri rôznych teplotách, ako je podrobne určené v ďalej uvedenom postupe.

Treba zdôrazniť, že v svojej súčasnej forme je táto skúška obmedzená na hodnotenie a porovnávanie
odolnosti produktov spevňovania proti vylúhovaniu za kontrolovaných laboratórnych podmienok a nie je
ešte vhodná na kvantitatívne dlhodobé extrapolácie na určenie trvanlivosti týchto produktov v trvalých
úložiskách. Takáto skúška v jej terajšej forme teda nie je vhodná na hodnotenie dlhodobého ohrozenia za
prevádzkových podmienok.

Postup skúšky neobsahuje žiadne odkazy na úložné lokality alebo podmienky, ktoré môžu mať veľmi
široký rozsah teplôt, tlakov a koncentrácií rozpustených iónov prítomných v podzemnej vode úložnej
lokality. Osobitne súčasné postupy skúšok neobsahujú skúšky vykonávané pri vysokých tlakoch a pri
zodpovedajúcich vysokých teplotách kvapaliny. Úvahy týkajúce sa použitia tejto skúšky sú ďalej podro-
bne uvedené v prílohe A.

1 Predmet normy a oblasť použitia
Sú vypracované procesy na fixáciu rádionuklidov spevňovaním rádioaktívnych odpadov. Výsledné pro-
dukty spevňovania sú charakterizované silnou odolnosťou proti vylúhovaniu s cieľom dosiahnuť nízke
rýchlosti uvoľňovania rádionuklidov do životného prostredia.

Na meranie tejto odolnosti proti vylúhovaniu spevnených materiálov: skla, sklenej keramiky, keramiky,
bitúmenov, cementu, betónu a plastických látok je predložená dlhodobá skúška vylúhovania.

Táto dlhodobá skúška vylúhovania má za cieľ:

a) porovnanie rôznych druhov alebo zloženín foriem spevnených odpadov;

b) vzájomné porovnanie medzi výsledkami skúšok vylúhovania v rôznych laboratóriách;

c) vzájomné porovnanie medzi výsledkami skúšok vylúhovania na produktoch z rôznych procesov.

Skúšobné teploty pokrývajú dostatočný rozsah, aby dali informácie o správaní vylúhovania pri teplotách
do 90 °C. Skúšobné teploty sú zvolené 313 K (40 °C), 343 K (70 °C) a 363 K (90 °C).

Nevyžaduje sa vykonávať skúšky vo všetkých možných kombináciách premenných, ale mala by byť
splnená jedna skupina štandardných podmienok, aby sa zabezpečila porovnateľnosť výsledkov medzi
laboratóriami. Tieto podmienky sú:

a) Formy vysokoaktívnych odpadov (HLW) (pozri 3.1.1) a cement alebo betónové vzorky (pozri
3.1.2); vylúhovanie v demineralizovanej vode pri 40 °C a 70 °C po dobu 1, 3, 7, 14, 21 a 28 dní.
Musia sa analyzovať tri matricové elementy a tri zložky odpadov.

Bitúmenové a plastické vzorky (pozri 3.1.3); vylúhovanie v deionizovanej vode pri 40 °C a 70 °C
pre plastické látky počas 1, 3, 7, 10, 14 a 28 dní. Musia sa analyzovať najmenej tri dôležité zložky
odpadov.
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2 Vzorky, materiály a aparatúry

2.1 Vzorky

Vzorky sú buď pripravené v laboratórnom meradle, alebo sa môžu odobrať zo skutočných produktov
spevňovania odpadov.

2.1.1 Vzorky v laboratórnom meradle

Odber, z ktorého sa má skúšobná vzorka pripraviť, reprezentuje technologický materiál z prúdu procesu
spevňovania odpadov:

a) zmes odpadov sa môže považovať za priemerné zloženie pôvodných odpadov alebo za priemer-
né zloženie nerádioaktívnych simulovaných odpadov, do ktorých sú dávkované významné izotopy.
Stopové rádioaktívne prvky by sa mali používať výlučne s nosičmi. Koncentrácia nosiča by mala
byť uvedená. Na simuláciu vysokoaktívnych odpadov by rádioaktívne prvky mali byť simulované
podľa prílohy B;

b) priemerné zloženie a chemická forma zložiek odpadov a prísad musí byť rovnaká ako na prípra-
vu vzoriek v laboratórnom meradle; .

c) rýchlosť vylúhovania odberu nie je funkciou iba priemerného zloženia, ale aj výrobného proce-
su, ako napr. tepelnej histórie. Snahou by teda malo byť opakovať čo možno najvernejšie časové
a teplotové postupnosti pre rôzne fázy procesu spevňovania pri príprave vzoriek v laboratórnom
meradle.

2.1.2 Vzorky zo skutočných foriem spevnených odpadov

Skúšobné vzorky sa musia odobrať zo skutočných foriem spevnených odpadov buď z vrtu v objeme
vzorky, alebo z odberu z obtoku.

2.2 Vylúhovací roztok

Vyluhovacie roztoky na porovnanie sú:

a) skúška s demineralizovanou vodou;

b) skúška s umelo pripravenou morskou vodou so zložením, aké je uvedené v tabuľke;

c) typické vody v lokalite úložiska.

Vo všetkých prípadoch musí mať demineralizovaná voda pred použitím maximálnu vodivosť 150 ixSm'1.

2.3 Nádobka na vylúhovací roztok

Nádobka na vylúhovací roztok musí byť z materiálu, ktorý nereaguje s vylúhovacím roztokom a je dosta-
točne odolný proti dávke ožiarenia, ktorú pri skúške dostane. Na určenie iných vlastností než gama aktivi-
tyVQ výluhu nesmie byť nádobka sorbentom tých zložiek extrahovaných z odberu vylúhovacím rozto-
kom, ktoré sa majú monitorovať v použitom vylúhovacom roztoku.

Ako materiály na nádobky na vyluhovacie roztoky sa odporúčajú polytetrafluóretylén, polymetylpentén
a polypropylén vzhľadom na ich chemickú inertnosť. Rozmery nádobky na skúšobné vyluhovacie roztoky
musia byť také, aby hodnota pomeru

objem vylúhovacieho roztoku
exponovaná geometrická plocha povrchu vzorky

bola v rozmedzí 0,1 až 0,2 m. Geometrická plocha povrchu je plocha vypočítaná z meraní celkových
makroskopických rozmerov vzorky. Ak sú z akéhokoľvek dôvodu rozmery použité pri skúške iné ako
stanovené, musia byť tieto rozmery uvedené v správe spolu s dôvodmi tejto zmeny.
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Počas každého obdobia skúšky vyluhováním musí byť nádobka Uzatvorená vekom tak, aby strata vylúho-
vacieho roztoku odparovanim alebo rádiolýzou bola menšia než 10 % celkového objemu.

Súčasne so skúšobným odberom sa musí odobrať rezervný odber a musí sa spracovať rovnakým spôso-
bom. /'~ s!

2.4 Teplota pri skúške vylúhovania

Skúšky vylúhovania sa musia robiť pri nasledujúcich troch teplotách. Pri každej teplote sa musí udržiavať
konštantná teplota nádoby v rozsahu ± 1 K od stanovenej hodnoty. Stanovené teploty sú:

a) 313 K (40 °C);

b) 343 K (70 °C);

c) 363 K (90 °C).

Tieto teploty sa vybrali na všeobecné skúšanie. Niektoré zo spevnených odberov by však nevydržali
vyššie teploty.

Vo výnimočných prípadoch je možné vykonať aj dodatočné skúšky pri vyšších teplotách v autokláve
alebo pri nižších teplotách, ako napr. pri izbovej teplote alebo teplote podpovrchovej vody alebo morskej
vody.

3 Spôsob skúšky

3.1 Príprava vzorky

Rozmery vzoriek sa musia zvoliť tak, aby sa zrejmá plocha geometrického povrchu vystaveného vylúho-
vaciemu roztoku za celý čas vylúhovania nezmenila o viac ako 5 %.

3.1.1 Vzorky zo skla, sklenej keramiky alebo keramiky

Tieto vzorky musia byť monitorované a mať rezaný, neobrúsený povrch (použite pílový list s brúsnym
pieskom 200). Plocha geometrického poyrchu musí byť od 0,5 x 10'2m2do 1 x IOA m2. Tvar musí byť
kockový alebo valcový. (Priemer a výška by mali byť približne rovnaké.)

3.1.2 Vzorky z cementu alebo betónu

Zmesi cementových alebo betónových odpadov musia byť zaliate do valcových plastických nádob a spra-
cované tak, aby sa odstránili vzduchové bubliny rovnakým spôsobom ako pri skutočných odberoch. Ked'
sa zmes usadí, vytiahne sa cementový alebo betónový blok z kontajnera a vystaví sa atmosfére nasýtenej
vodnou parou, najlepšie pri relatívnej vlhkosti (65 ± 5) % a teplote (298 ± 5) K [(23 ± 5) °C] najmenej
počas 28 dní. Pred začatím každej skúšky vylúhovania sa horný a dolný povrch valcového bloku vyleští
papierom s brúsnym pieskom 200, očistí od častíc prachu tlakovým vzduchom, aby sa dosiahol dobre
definovaný hladký povrch. Plocha povrchu musí byť 5 x 10'1 m2 až 1 x 10'3 m2 (pomer priemeru k výške
by mal byť približne rovnaký).

3.1.3 Vzorky z bitúmenu a plastických materiálov

Keďže rozloženie a veľkosť zrna hydrofílných odpadových materiálov, ktoré sa majú vložiť do hydrofób-
nej organickej matrice, úzko závisia od technológie procesu fixovania, musia sa vzorky pripraviť z väč-
ších odberov. Príprava vzoriek sa robí buď odlievaním, alebo odobratím vhodne tvarovanej časti z väč-
šieho odberu vyvŕtaním z objemu alebo odřezáním pílou s brúsnym pieskom 200. Plocha povrchu musí
byť 5 x 10"1 m2 až 1 x 10'3 m2. Tvar musí byť taký, ako bol opísaný v 3.1.2.
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3.2 Príprava nádobky na vylúhovací roztok ŕ~ \

Vzorka je ponorená vo vhodnom inertnom prístroji. Odporúčajú sa polytetrafluóretylénové trubičky alebo
inertné drôty pokryté polytetrafluóretylénom. Vhodný objem vylúhovacieho roztoku je naliaty do nádob-
ky na vylúhovací roztok tak, že vzorka je obklopená vo všetkých smeroch najmenej 1 cm vylúhovacieho
roztoku pre najmenšie vzorky a 10 cm pre najväčšie vzorky. Nádobky na vylúhovací roztok by sa mali
pred použitím dobre vyčistiť deionizovanou Vodou a nemal by sa používať žiadny miešací pristroj.

3.3 Výmena vylúhovacieho roztoku

Po určitých intervaloch (pozri 3.4) sa vzorka vytiahne z nádobky s vylúhovacím roztokom a okamžite
prenesie do novej nádobky naplnenej čerstvým vylúhovacím roztokom. Vzorka nesmie počas prenosu
oschnúť. Použitá nádobka na vylúhovací roztok obsahujúca všetky vyluhované materiály sa starostlivo
uzatvorí vrátane rozpustených, suspendovaných, uložených a absorbovaných látok.

3.4 Frekvencia výmeny

Frekvencia výmeny, ktorá nemusí byť rovnaká ako analytická frekvencia, závisí od materiálov i od kon-
centrácie aktivity.

'3.4.1 Spočiatku sa musí vylúhovací roztok meniť po 1, 3 a 7 dňoch od začiatku skúšky.

3.4.2 Po splnení podmienky 3.4.1 môže byť frekvencia výmeny dvakrát za týždeň počas druhého týždňa
a jedenkrát za týždeň počas tretieho, štvrtého, piateho a šiesteho týždňa a potom mesačne.

3.4.3 Ak sa frekvencia výmeny z akýchkoľvek dôvodov odlišuje od stanovenej, musí sa to uviesť v sprá-
ve spolu s dôvodmi odchýlky.

3.4.4 Skúška vylúhovania sa neukončí skôr, než sa rýchlosť vylúhovania stane skutočne konštantnou
v rámci analytického limitu chyby. Skúška sa nesmie ukončiť skôr ako po 6 mesiacoch pri 313 K (40 °C).

3.4.5 Všetok materiál zostávajúci v nádobke s vylúhovacím roztokom po prenose vzorky musí byť uve-
dený v analytickom určení vylúhovacieho roztoku. Ak to vo všetkých prípadoch nie je možné, musia sa
v správe uviesť dôvody.

4 Analýzy

4.1 Rôzne prvky v odpadoch sa môžu vylúhovať rôznymi rýchlosťami. V prípade nízkoaktívnych odpa-
dov preto koncentrácie všetkých príslušných rádionuklidov musia byť stanovené v pôvodnej vzorke i vo
vylúhovacom roztoku. Aj matricové prvky sa musia chemicky analyzovať.

4.2 V prípade vysokoaktívnych odpadov musia byť koncentrácie všetkých' príslušných rádionuklidov
stanovené v pôvodnej vzorke i vo vylúhovacom roztoku. Matricové prvky musia byť stanovené ako v 4.1.

4.3 pH každého použitého alebo záložného vylúhovacieho roztoku sa stanovuje okamžite po odobratí
odberu, keď je vylúhovaciemu roztoku umožnené vychladnúť na izbovú teplotu. Záložný roztok sa spra-
cúva rovnakým spôsobom.
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5 Protokol o skúške

5.1 Správa o skúšobnej vzorke

5.1.1 O postupe odberu vzoriek zo skutočných produktov spevňovania alebo o príprave vzoriek v labora-
tórnom meradle sa musí vypracovať správa. O osobitnom predbežnom spracovaní vzoriek, ako je tepelné
spracovanie alebo ožiarenie, a o homogenite vzoriek sa musia vypracovať dodatočné informácie.
V správe sa musí uviesť aj možné napúchanie alebo praskanie vzoriek vo vylúhovacom roztoku počas
experimentu alebo po ňom.

5.1.2 Typ a zloženie spevneného materiálu

a) sklo, sklo-keramika a keramika: chemické zloženie základného materiálu, podiel odpadov v ko-
nečnom produkte;

b) cement a betón: chemické zloženie základného materiálu vrátane obsahu a typu vody, ako aj
funkcia, zloženie a podiel akýchkoľvek prísad a podiel odpadov v konečnom produkte;

c) bitumen: typ bitúmenu, pomer vysušených odpadov k bitúmenu, bod mäknutia, obsah vody
a maximálna teplota dosiahnutá počas spracovania;

d) plastické látky: typ a zloženie, príslušné fyzikálne vlastnosti, katalyzátory a aktivátory, typ poly-
merizácie, maximálna teplota dosiahnutá počas spracovania a pomer vysušených odpadov a obje-
mu vody v konečnom produkte.

5.1.3 Typ a zloženie odpadov obsiahnutých vo vzorke

Čo možno najkonkrétnejšie sa musí uviesť chemické zloženie odpadov. Pri vysokoaktívnych odpadoch
konkrétna aktivita alfa, beta a gama.

5.1.4 Významné fyzikálne vlastnosti vzorky.

5.1.5 Hustota a hmotnosť vzorky pred skúškou.

5.1.6 Rozmery, geometrický povrch a objem skúšobnej vzorky pred skúškou vylúhovania a po nej.

5.2 Správa o vylúhovacom roztoku

5.2.1 Hodnota pH a vyrovnávací objem, ak sa použili a ak sa odlišujú od tých, ktoré boli špecifikované,
a ak je to potrebné, aj ďalšie fyzikálne vlastnosti, ako je vodivosť a potenciál redox pre každý vylúhovací
roztok, pred skúškou a po nej a pre každý zásobný roztok.

5.2.2 Ak sa pomer

objem vylúhovacieho roztoku
exponovaná plocha povrchu vzorky

odchyľuje od odporúčaného rozsahu 0,1 m až 0,2 m, potom sa tento pomer musí uviesť v správe
spolu s príčinami tejto odchýlky.

5.2.3 Akákoľvek odchýlka od stanovenej frekvencie výmeny sa musí uviesť v správe spolu s príčinami
tejto odchýlky.

5.2.4 Teplota skúšky v Kelvinoch.
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5.3 Správa o analytických určeniach

Musí sa uviesť podrobný opis použitých analytických metód. V správe sa musí uviesť použitý spôsob
počítania impulzov pre každý nuklid spolu s jeho presnosťou a správnosťou. <„.

5.4 Správa o výsledkoch skúšok vylúhovania . ;; •

5.4.1 Všetky údaje získané zo skúšky sa musia uviesť vo forme tabuliek. Výsledky musia byť vyjadrené
pre každú zložku krivkou prírastku rýchlosti vylúhovania i?á ako funkcie času vylúhovania /:

kde /j' je prírastok rýchlosti vylúhovania v kg na m2 zasekundu pre i-tú zložku;

fli rádioaktivita za sekundu alebo hmotnosť v kilogramoch každej zložky vylúhova-
nej počas každého intervalu vylúhovania; '

^ merná aktivita za sekundu na kilogram alebo koncentrácia v hmotnostnej frakcii,
ktorá je pôvodne vo vzorke prítomná;

F exponovaná plocha povrchu vzorky v štvorcových metroch;
tn trvanie n-tého obdobia vylúhovania v sekundách;
t celkový čas trvania vylúhovania v sekundách;
n—*u prírastok času.

AQ a a'n by sa mali korigovať na rozpadový čas.

5.4.2 Pre vhodné formy odpadov sa rýchlosť vylúhovania Rn stáva konštantnou po určitom čase periód
obnovovania vylúhovacieho roztoku, ako ukazuje graf R„ ako funkcie t. V správe sa musí uviesť stredná
hodnota Rn spolu s presnosťou pre skutočne konštantný rozsah.
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Príloha A (normatívna)

Skutočnosti týkajúce sa využitia skúšky
Pri vykonávaní skúšky sa musia rešpektovať nasledovné skutočnosti.

Skúška má za cieľ poslúžiť ako základ na porovnanie správania pri vyluhovaní spevnených odpadových
produktov za kontrolovaných podmienok.

Skúška:

a) nie je vhodná na poskytnutie údajov pre matematické modely, ktoré predpovedajú dlhodobé
rýchlosti vyluhovania (stovky alebo tisícky rokov);

b) nedefinuje správanie pri vyluhovaní za podmienok reprezentujúcich hlbinné geologické úloži-
sko.

Vzhľadom na pružnosti poskytovanej zloženiami a teplotou vylúhovacieho roztoku, skúška poskytuje
dobré predbežné relatívne informácie o pravdepodobnom správaní pri vyluhovaní. Môže teda predsta-
vovať cennú časť procesu výberu produktov spevňovania odpadov.

Presnosť a všeobecná odchýlka skúšky neboli stanovené. Skúsenosti s podobnými1 skúškami ukazujú, že
aj keď presnosť v laboratórnych podmienkach môže byť dobrá, medzilaboŕatóma presnosť a všeobecná
odchýlka môžu byť oveľa väčšie, a teda porovnávanie výsledkov skúšok medzi laboratóriami sa musí
robiť veľmi obozretne, kým nebudú so skúškami väčšie skúsenosti. Odporúča sa medzilaboratórne skúša-
nie špeciálne pripravených referenčných produktov spevňovania odpadov.

Hodnota výsledkov získaných prostredníctvom súčasného postupu skusok na dlhodobé extrapolácie
matematickými modelmi je obmedzená, pretože na základe odhadov samotnej geometrickej plochy
povrchu sa neuvažujú dlhodobé zmeny v hrubosti a textúre exponovaného povrchu. Ešte vážnejšie je
pozorovanie, že merané rýchlosti vyluhovania závisia nielen od celkovej doby exponovania (vystavenia
pôsobeniu) od začiatku skúšky, ale aj od času, ktorý uplynul od poslednej výmeny vylúhovacieho rozto-
ku. Všeobecne povedané kratší čas medzi výmenami vylúhovacieho roztoku dáva vyššie zdanlivé rýchlo-
sti vyluhovania.

Okrem toho nie je vždy možné vykonávať skúšky vyluhovania za konkrétneho pomeru objemu k povrchu
(0,1 ±0,02) m, či už kvôli tomu, že dosiahnutie dostatočne vysokej citlivosti v detekcii zložiek vylúhova-
cieho roztoku si bude vyžadovať zníženie tohto pomeru, alebo kvôli obmedzeniam veľkosti vysokoaktív-
nych vzoriek použitých v postupe skúšky. V týchto prípadoch nebude možná priama normalizácia vý-
sledkov vyluhovania na porovnanie s rýchlosťami vyluhovania meranými s konkrétnym pomerom obje-
mu k povrchu, lebo o pomere objemu k povrchu je známe, že má významný vplyv na rýchlostí vyluhova-
nia, a tento vplyv ešte nebol kvantitatívne a úplne charakterizovaný.

Výsledky skúšok nezodpovedajú priamo podmienkam geologického úložiska zo zrejmých dôvodov:
v úložisku môžu prevažovať vysoké tlaky, teploty a koncentrácie roztokov v závislostí od jeho umiestne-
nia a od času uplynulého po uložení spevnených odpadových produktov. Aj rozdielne prchavosti kyslíka
a obsahu rozpusteného CO2, ktoré môžu prevažovať v hĺbkach úložiska, môžu mať významný vplyv na
rýchlosť vyluhovania. Súčasné skúšky nie sú určené na to, aby študovali tieto parametre geologického
úložiska. Musia sa študovať v iných skúškach.

Súčasné skúšky sa môžu využiť na štúdium rádioaktívnych vzoriek produktov spevňovania odpadov
a v niektorých prípadoch sa citlivosť skúšok výrazne zvýši, ak sa použijú rádioaktívne vzorky. Ak sa však
použijú rádioaktívne vzorky, musia sa uvážiť niektoré faktory. Nádobky na vylúhovací roztok z plastickej
látky sa podrobia degradácii vyvolanej ožiarením. Musí sa potvrdiť, že ich degradácia nezavádza do
vylúhovacieho roztoku kontaminanty, ktoré ovplyvnia výsledky skúšok. Vylúhovací roztok môže byť
ovplyvnený aj žiarením, napríklad tým, že transformuje N2 na HNO3 a robí vylúhovací roztok zásaditěj-
ším. Okrem toho na vylúhovanom povrchu sa môžu vyvolať výrazné zmeny, ako je tvorba H2O2.
V pórovitých materiáloch môžu plyny vyvolané ožiarením zabrániť prístupu vylúhovacieho roztoku
k pórom a v skutočnosti znížiť zdanlivú rýchlosť vyluhovania. Aj keď ožiarenie môže vyvolať osobitné
úvahy, aké sa občas tu a tam uvádzajú, ktoré treba chápať, použitie rádioaktívnych vzoriek na túto skúšku
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sa dôrazne odporúča všade tam, kde je to praktické, pretože definitívne je to rýchlosť vylúhovania rádio-
nuklidov z odpadov, ktorá je najzaujímavejšia.
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Príloha B (normatívna)

Rádioaktívne prvky a ich simulácia

Rádioaktívny
prvok

Tc

Ru

Rh

Pm, Srn, Eu, Gd

Np, Pu, Am, Cm

U

Náhradné prvky

Francúzske
sklá

Mo

Pd

Nd

U

Nemecká
sklená

keramika

Mn

Nd

U

Nemecké
sklá

Mn

Nd

U

Britské sklá

Mo

Pd

Nd

U

Sklá z USA

Mo

Fe

Co

RE ! )

RE'>

RE'>

l ) Komerčná zmes vzácnych zemín normálne obsahuje 0,2 % hmotnostných Y2O3,24 % hmotnostných L a ^ , 4 8 , 0 %
hmotnostných CeO2, 5,0 % hmotnostných Pr 6 O u , 17,0 % hmotnostných Nd2O3> 3 % hmotnostných Sm20, 0,8 %
hmotnostných Eu2O3 a 2,0 % hmotnostných Gd2O3.

Umelá morská voda je vyrobená z čistých anorganických zlúčenín (väčšinou solí) a čistej vody s cieľom
vytvoriť roztoky majúce rovnaký obsah chlóru a soli ako štandardná morská voda. Na viaceré fyzikálne-
chemické meranie je dokonca dôležitejšie, aby iónová intenzita (výdatnosť) mala správnu hodnotu asi
0,71 mol/kg. Zloženie, ktoré z väčšej časti spĺňa tieto požiadavky, je uvedené v stĺpci I tabuľky*.

Tabuľka - Vzorec pre umelú morskú vodu

Zložka

NaCl

MgCl2

Na2SO4

CaCl2

KC1

NaHCO3

KBr

Spolu

I

23,497 g

4,981

3,917

1,102

0,664

0,192

0,096

34,449

n
23,538 g

4,985

4,087

1,108

0,665

0,096

34,379

in
23,538 g

5,934

4,087

0,665

0,096

34,321

POZNÁMKA. - Doplniť vodou na 1000 g.

Fichtner - Handbook, Hômig, H E . , Morská voda a destilácia morskej vody, Vulkan-Verlag, Essen.
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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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