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A feladat: Felületi Am-241 szennyeződés felmérése, eltávolítása, amely  fellelhető a 
berendezéseken, eszközökön, munkaterületen és kiszolgáló helyiségekben. 
 
A felületi szennyeződés felmérése történhet:  
 a) helyszíni szennyezettség-felmérés útján közvetlen méréssel  
 b) közvetett módon, dörzsmintavétel  
 
A felületek többsége jól dekontaminálható: festett, műgyanta, fém, műanyag, üveg. A 
nem vagy nehezen dekontaminálható tárgyak selejtezésre kerülnek.  
 
Eltávolítás: elsősorban vegyszeres lemosással 
 
 
A lemosással elérni kívánt cél:  MSZ 62-7 szabványban meghatározott beavatkozási 
szintet meg nem haladó szennyezettséget kell elérni a felületeken.  
A közlekedési útvonalakon és a kiszolgáló helyiségekben (hulladékkezelést nem szolgáló 
helyiségekben illetve berendezések pl. habgenerátorház, szellőző gépház, előtér) a nem 
fixált szennyeződés teljes eltávolítása a cél. 
 
 
 
 

Bevezetés 



Alkalmazható műszerek - terv  
Thermo Contamat FHT 111 M alfa/béta szennyezettség-mérő monitorok 
 
Thermo FH40 G dózisteljesítmény mérő 
 
MGP Instruments ABPM-203M hordozható alfa-, béta térfogati aktivitásmérő 
 
Berthold UMO LB-124 monitor és alfa szennyezettség-mérő detektor 
 
Thermo Handecount alfa/béta dörzsmintamérő 
 
Canberra ICAM alfa/béta aeroszol-monitor  (telepíthető) 
 
Thermo FHT59S telepíthető alfa/béta aeroszol monitor) 
 
Alacsony hátterű gamma-spektrometriai mérőrendszer (méréstartomány: 50-2500 keV) 
 
 
Alkalmazható még: egyéb alfa felületi szennyezettség-mérők, melyek alkalmasak alfa 
sugárzók esetén minimálisan az a 0,04 Bq/cm2, béta és gamma sugárzók esetén 
minimálisan a 0,4 Bq/cm2 értékű felületi szennyezettség kimutatására.  
 



A dekontamináláshoz szükséges tömény mosószerek és vegyszerek tárolását, 
előkészítését (hígítását) a környezetellenőrző laboratórium végzi. A kész (higított) 
dekontamináló és mosószerek tárolása az üzemi épületben történik.  
 
A felhasználandó vegyszerek: 
a) fékezett habzású foszfátmentes ipari padlótisztító vizes oldata a felhasználási utasítás 
szerinti hígításban 
b) 0,1 n salétromsav oldat,  
c) 5%-os citromsav és 0,01 n salétromsav tartalmú oldat.  
d) Decongel ©1101 vagy hasonló jellegű gél anyag  
e) Ultraderm folyékony kéztisztító 
f) Komplexon (EDTA) oldat testfelület dekontaminálására 
g) Egyéb, az OSSKI vagy az MTA EK által kísérletileg meghatározott oldószer. 
 

Alkalmazható vegyszerek (tervek) 



Védőfelszerelés (tervek) 
AmAm--241 a levegőben?241 a levegőben?  

• MSSz ellenőrzési szint alatti felületi szennyeződés dekontaminálása esetén:  
-P3 porálarc  
-Tyvek ruházat 
-Cipővédő 
-Védőszemüveg 
-Gumikesztyű 

 
• MSSZ ellenőrzési szintet meghaladó felületi szennyeződés dekontaminálása esetén:  

-teljes arcmaszk P3 (pincei munkáknál A2B2E2K1P3) szűrőbetétekkel 
-minimálisan egyszer-használatos Tyvek ruházat, vagy a munkavezető döntése alapján  
-egyszer használatos vegyvédelmi ruházat  
-magasszárú cipővédő 
-hosszúszárú gumikesztyű 

 
• MSSZ ellenőrzési szintet 3-szorosan meghaladó felületi szennyeződés illetve a présgép 

dekontaminálása, valamint a 1189-es hordó prés alóli kiemelése esetén:  
-teljes arcmaszk és frisslevegős készülék 
-egyszer használatos vegyvédelmi ruházat  
-cipővédő 
-hosszúszárú gumikesztyű 

 



• Alapvetően nedves, vegyszeres tisztítás  
 
• Padló esetében padlófelmosó-készlet, berendezések, hulladékcsomagok és fal esetén nedvesített 

törlőanyaggal (pl. textil) való letörlés.   
 
• 1. lépés: Mosószeres víz. A használt törlőeszközt külön gyűjtjük. Az alkalmazott mosószer fékezett 

habzású, foszfátmentes ipari tisztítószer. A víz hőmérséklete szobahőmérsékletű.  
 
• 2. lépés (ha az 1. nem hatásos): 5 térfogatszázalék citromsav és 0,01 normál salétromsav oldatot. Fém 

felület esetén 0,1 normál salétromsav oldat is alkalmazható.  
 
• Szükség esetén 3 alkalommal kell a felület tisztítását megkísérelni.  
 
• Ha biztonsági okokból nedves tisztítás nem jöhet szóba, Decongel© 1101 vagy hasonló jellegű gélszerű 

anyag alkalmazása megengedett.  
 
• Amennyiben a szennyeződés fenti módszerrel sem csökkenthető és nem eltávolítható, akkor a 

szennyeződést tapadónak kell tekinteni. Ezt követően egyedileg meghatározott kémiai vagy 
fizikai/mechanikai eltávolítás következhet. 
 

Dekontaminálás végrehajtása: tervek 



Az Am-241 szennyeződés mérésére az alábbi berendezéseket alkalmaztunk: 
 
- alfa sugárzás érzékelésére alkalmas detektorral ellátott kézi felületi 
szennyezettség-mérő monitort közvetlen mérésekre és dörzsminták 
helyszíni mérésére  
 
- alacsony hátterű HPGe detektort az Am-241 mennyiségének 

meghatározására.  
 
- A munkaterületen helyszíni folyamatos aeroszol alfa-aktivitás-

koncentráció mérés szükséges mobil aeroszol monitor telepítésével és 
használatával. A monitor riasztási szintjeit az MSSZ-ben az aeroszol 
monitorokra vonatkozó rendelkezések szerint állítottuk be (figyelmeztető- 
és vészszint).  
 

Alkalmazott műszerek - tény 



Dekontaminálás végrehajtása, tények 1. 

• A dekontaminálás során teljes Tywek védőruházatot, 
cipővédőt, gumikesztyűt és frisslevegős készüléket viseltünk 
teljes arcmaszkkal, minden esetben. 

• A frisslevegős készüléket a légzésvédelemre azért 
választottuk, mert a kikerült Am-241 fizikai formáját 
tekintve úgy feltételeztük, hogy porhoz tapad, és ennek a 
pornak a minimális szemcsemérete nem volt ismert a 
dekontaminálás kezdetekor. 

• A frisslevegős készülék használata során bebizonyosodott, 
mivel az eszköz nem képez légzéssel szemben ellenállást, 
így a viselése során könnyebben lehetett munkát végezni, 
mint a P3 jelű porszűrővel ellátott maszkkal, így az 
alkalmazás könnyítette a munkát. 



Dekontaminálás végrehajtása, tények 2. 

• A munkavégzés során egyszerre három ember 
tartózkodott a szennyezett területen. 

• A kommunikáció a külső irányítás felé 
gégemikrofonos URH rendszerrel illetve egymás 
között normál módon történt. 

• A csapat egy munkavezetőből, és két 
dekontaminálást végző munkavállalóból állt . 

• A munkavezető végezte az adminisztrációs 
feladatokat, a két másik munkavállaló a 
méréseket, mintavételeket és a dekontaminálást. 



Védőfelszerelésben a csapat 



Dekontaminálás végrehajtása, tények 4. 

• A dekontaminálás minden 
esetben az adott 
területre szóló 
munkautasítással és… 

 

 



Dekontaminálás végrehajtása, tények 5. 

…dozimetriai 
engedéllyel és… 



Dekontaminálás végrehajtása, tények 6. 

…a terület alaprajzán a 
mintavételi pontok 
azonosításával 
történhetett. 

 



Dekontaminálás végrehajtása, tények 7. 

• A munkautasítás 
minden esetben 
tartalmazott egy 
szöveges, leíró 
részt is az 
elvégzendő 
feladatról. (A képen 

csak egy oldal látható a két 
oldalas leírásból.) 

 



Dekontaminálás végrehajtása, tények 8. 

Feljegyzés a területen 
végzett munkáról. 



Dekontaminálás végrehajtása, tények 9. 

A gamma-
spektrometriás mérési 
eredmények. 



Dekontaminálás végrehajtása, tények 10. 

• Maga a dekontaminálás az öltözőkben, a közlekedő 
folyosókon nedvesen, kézi módszerrel speciális 
dekontamináló szerrel (5 térfogatszázalék citromsav és 0,01 normál 

salétromsav oldatot; fém felület esetén 0,1 normál salétromsav oldat) történt. 
 

• Ennek módja az volt, hogy eleinte három nedves törlést 
követően egy száraz törlés következett, de az egy 
nedves-egy száraz törlést kétszer alkalmazva ez utóbbi 
hatékonyabbnak bizonyult. 
 

• A nem dekontaminálható tárgyakat ipari csomagoló 
fóliával becsomagoltuk, így megakadályoztuk a 
szennyeződés továbbvitelét. 



Dekontaminálás végrehajtása, tények 11. 

• A kiszolgáló helyiségek dekontaminálását térdelve 
végeztük. 

• Egyszerre mindig akkor területet törölt fel a 
dekontaminálást végző, amekkorát térdről elért. 

• A törlés során szigorúan figyeltünk arra, hogy a törlés 
mindig kívülről befelé történje, és így ne kenjük szét a 
szennyeződést jobban. 

• A Technológiai Csarnokban és a hulladékkezelő egyéb 
helyiségekben moppal (nedves-száraz kétszer) történt a 
felmosás. 

• Minden törlést követően kézi mérés és mintavétel 
történt gammaspektrometriás vizsgálatra. 

• Dörzsmintát minden helyiségben a falakról, 
kapcsolókról, kilincsekről, és eszközökről is vettünk. 



Dekontaminálás végrehajtása, tények 12. 

• A munkaterület elhagyására mindig két zsilipelés 
után történt. Az első zsilipelés során vettük le a 
cipővédőt, így tiszta lábbal jutottunk a második 
zsiliphez, ahol kézi mérés történt, valamint a 
feltételezetten szennyezett ruházattól váltunk 
(Tywek, kesztyű) meg. 
 

• A dekontaminálást nagyban segítette, hogy a 
kijutott szennyeződés nem a levegőben, aeroszol 
útján terjedt, hanem nagyrészt a munkavállalók 
hordták, kenték szét. 



• 2014.01.21: a mentesítés kezdete, 02.27-én befejezve. 
• 113 munkaórát dekóztunk 
• 700 alkalommal vettünk dörzsmintát 44 munkaóra alatt 
• Az alkalmazott dekó szer és megoldás hatékony, felületek nem 

károsodtak. 
• A légtechnikai rendszer nem okozott további transzportot a 

szennyeződésben. 
• Belső sugárterhelés KH alatt, kollektív dózis 0,5 személy*mSv 
• 120 liter dekó folyadék fogyott el, ennek nagy része 200 db. felmosó 

fejben és 2000 db. törlőrongyban van felszívódva. 
• 139 db Tyvek-ruha, 400 pár gumikesztyű, 418 db cipővédő, 16 db 

Tychem C védőruha, 122 db. Tychem cipővédő, 3 db. térdvédő lett 
elhasználva. 

• Környezeti többlet-kibocsátás, személyi kontamináció nem történt. 

 
 

Tapasztalatok és adatok 



Dekontaminálási eljárás végrehajtása, képek 



Köszönöm a figyelmet! 



Dekontaminálás végrehajtása, tények 3. 

• A szennyezett területek közül a Technológia Csarnok, 
illetve az ehhez tartozó technológiai helyiségek 
kivételével, így az öltözők, közlekedő folyosók, 
forgókereszt, sugárkapu megtisztítása során 
mindenképpen az volt a cél, hogy a dörzsminták 
tízperces gammaspektrometriai méréseinek eredménye 
kimutatási határ alá kerüljenek (KH≈ 10-3 Bq/cm2). 

• Az ellenőrzött zóna további helyiségeiben, az egyéb 
kiszolgáló berendezéseknél, eszközöknél a hatóság által 
jóváhagyott dekontaminálási tervben foglalt értékek 
elérése volt a cél. 


