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(54) Organická kapalina pro dekontaminaci oděvů, 
prádla a textilních výrobků 

Vynález řeší složení organické kapa-
liny pro dekontaminaci oděvů, prádla a 
textilních výrobků. Podstata vynálezu je, 
že alespoň 90 % hmotnosti dekontaminační 
kapaliny tvoří benzin, petrolej nebo chlo-
rované uhlovodíky, tj. trichloretylén 
nebo tetrachloretylén, a to bufl jednotli-
vě nebo ve směsi. Organická kapalina pro 
dekontaminaci může být použita všude, kde 
se pracuje s otevřenými zářiči, tj. hlavně 
s vodnými roztoky radioaktivních nuklidů, 
zejména v jaderných elektrárnách, v radio-
chemických laboratořích všech kategorií 
apod., a to zejména v těch případech, kdy 
kromě běžného zašpinění a kontaminace 
tkanin radioaktivními látkami jsou také 
znečištěny tuky, oleji a mazadly. 
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Vynález ее týká organických kapalin pro dekontaminaci oděvů, 
prádla a textilních výrobků, kontaminovaných radioaktivními látkami. 

К dekontaminaci oděvů, prádla a textilních výrobků se v sou-
časné době používají dekontaminační roztoky a emulze vytvořené 
výhradně na základě vody» Nevýhodou těchto vodných roztoků je sku-
tečnost, že při styku s nimi dochází к přechodu radioaktivních 
nuklidů do roztoku а к jejich značné sorpci na površích dekontami-
novaných textilních materiálů, čímž se zhoršuje účinnost dekontami-
nace. Další nevýhodou je, že přitom vznikají velké objemy vodných 
kapalných radioaktivních odpadů, jejichž zpracování a likvidace 
je značně složitá, časově náročné а nákladná. 

Nedostatky současného stavu techniky odstraňuje použití 
organických kapalin pro dekontaminaci oděvů, prádla a textilních 
výrobků podle vynálezu, jejichž podstata spočívá v tom, že alespoň 
90% jejich hmotnosti tvoří benzin, petrolej či chlorované uhlovodíky 
a to buá jednotlivě nebo ve směsi. Chlorovaným uhlovodíkem je tri-
chloretylén nebo tetrachloretylén. 

Výhodou použití organických kapalin pro dekontaminaci oděvů, 
prádla a textilních výrobků je, že prostředí organického rozpouš-
tědla potlačuje možnosti přechodu zvláště iontových forem radionu-
klidů do roztoků, takže se potlačuje jejich sorpce a usnadňuje 
dekontaminace. Další výhodou je,"že objemy kapalných radioaktivních 
odpadů, icteré v tomto případě vznikají, jsou mnohem menší nežli 
při použití vodných roztoků a emulzí» Předností vynálezu je také 
skutečnost, že radioaktivní odpady složené hlavně z uvedených 
rozpouštědel se zpracovávají a koncentrují podstatně snadněji nežli 
odpady vodné, nebot měrné výparné teplo vody za varu je o řád vyšší 
než jsou měrná výparná tepla vyjmenovaných organických rozpouštědel 
za varu. V naprosté většině případů odpadá sušení i žehlení tkanin, 
což vede к úspoře elektrické energie a tepla. Organické kapaliny 
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lze snadno regenerovat a to destilací, v převážné míře přímo 
z čisticího stroje. Malé objemy tuhých zbytků lze snadno fixovat 
napřo bitumenací. 

Vynález bude blíže vysvětlen a popsán na čtyřech příkladech 
možného použití podle vynálezu 

Příklad 1 
Dekontaminační kapalinou je roztok obsahující 0,5% své hmot-

nosti benzinové mýdlo, tjo směs sodného a draselného mýdla, kyse-
liny olejové s volnou kyselinou olejovou, v technickém benzinu 
(o intervalu teplot varu od 150°C do 200°C), běžně používaném 
v chemických čistírnách. Při dekontaminaci bavlněných oděvů konta-
minovaných radioaktivním prachem se štěpnými produkty uranu tímto 
roztokem byla snížena kontaminace o dva až tři dekadické řády. 

Příklad 2 
Roztok jako v příkladu 1, avšak místo benzinu ot&hoval tento 

roztok petrolej vroucí od 140 do 300°C. Jeho účinnost 'byla oproti 
předcházejícímu benzinovému roztoku poněkud snížena. 

Příklad 3 
Dekontaminační kapalinou je trichloretylénová emulze obsahující 

4% své hmotnosti zesilovač chemického čistění oděvů na základě směsi 
alkylbenzensulfonanů sodných s přídavkem 0,2% hmotnosti vody. Při 
dekontaminaci bavlněného prádla kontaminovaného vlhkými radioaktiv-
ními produkty koroze touto emulzí byla snížena kontaminace až o dva 
dekadické řády. 

Příklad 4 
Emulze jako v předchozím příkladu skutečného provedení podle 

vynálezu, která však místo trichlorerylénu obsahuje tetrachlor-
etylén. Tato emulze byla prakticky stejně účinná jako emulze tri-
chloretylénová. 

Vynález může být použit všude, kde se pracuje s otevřenými 
zářiči, tj. hlavně s vodnými roztoky radioaktivních nuklidů, 
zejména v jaderných elektrárnách, v radiochemických laboratořích 
všech kategorií apod. 
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1. Organická kapalina pro dekontaminaci oděvů, prádla a textilních 
výrobků(vyznačená tím, že alespoň 90% její hmotnosti tvoří 
benzin, petrolej nebo chlorované uhlovodíky^a to buá jednotlivě 
nebo ve směsi. 

2o Organická kapalina podle bodu vyznačená 
tím, že chlorovaným uhlovodíkem je trichloretylén nebo tetra-
chloretylén. 


