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Foreliggende oppfinnelse vedrører en fremgangsmåte ved 

IQ dekontaminering av kjøtt og/eller matemner såsom kjøttvarer, 

som angitt i krav l's ingress, hvor dekontamineringsprosedy-

ren ifølge oppfinnelsen kan benyttes til fjerning av 

radioaktivt cesium. Oppfinnelsen angår også en anordning for 

dekontamineringen som angitt i krav 4. 

15 

Prinsippet bak foreliggende oppfinnelse ligger i å anvende 

forbindelser som kan binde de stoffer som skal fjernes fra 

matvaren. Slike forbindelser kan, etter at de har bundet det 

20 eller de skadelige stoffene, fjernes på en passende måte fra 

dekontamineringsstedet. 

Det er tidligere kjent en fremgangsmåte ved fjerning av 

radioaktivt cesium fra levende dyr ved å anvende bindende 

25 materiale såsom berlinerblått og andre ferrocyanider, 

bentonitt, etc, i foret til dyrene. Dette hindrer den normalt 

effektive reabsorpsjonen fra fordøyelseskanalen av det cesium 

som finnes i kroppen og som utskilles via saliv og magesaft. 

Også direkte absorpsjon av cesium fra kontaminert for 

30 hindres. En alternativ måte å tilføre det bindende materiale 

hos drøvtyggere er i form av en pille eller tablett som 

plasseres i vomma. En slik dekontaminering av levende dyr 

benytter seg av den balanse mellom utskillelse og absorpsjon 

som foreligger i en levende organisme med normal sirkulasjon 

35 av kroppsvæsker. Dersom dyret ikke lenger er levende, kan 

således ikke de stoffer som befinner seg i kjøttet fjernes på 

den beskrevne måten. 
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Ved senere behandling av slikt kjøtt, f.eks. ved forvelling, 

koking, salting, marinering osv., vil de skadelige stoffer' 

som befinner seg i kjøttet kunne diffundere over i vannet 

eller laken inntil den effektive konsentrasjonen av stoffene 

er den samme i vannet (laken) som i vannfasen i kjøttet. 

Dersom slik utvasking skal bli effektiv, må det benyttes 

stort overskudd av dekontamineringsvæske og lang behandlings-

tid. Dette medfører store tap av vannløselige næringsstoffer 

og av smaks- og aromastoffer, noe som sterkt reduserer 

verdien av det behandlede kjøttet. Laken eller kraften blir 

også forurenset, og den må kastes, dersom hensikten med 

behandlingen er å redusere inntaket av de skadelige 

komponentene. 

Ifølge tidligere teknikk ble det på 60-tallet utviklet 

metoder for fjerning av radiocesium, radiostrontium og radio-

jod fra melk ved hjelp av klassiske ionebyttere. På grunn av 

at disse ionebytterne ikke er selektive, ble det samtidig 

fjernet ioner som normalt bør finnes i melk. En måte å 

redusere dette problemet var å mette ionebyttermassen med 

disse ionene i forveien. Ionebyttermaterialet (en copolymer 

av styren-divinylbensen) ga ingen negative effekter i form av 

smak eller toksiske nedbrytningsprodukter, men prosedyren 

brukte store mengder salter og vann. 

Det er nå funnet at slike skadelige stoffer kan fjernes fra 

kjøtt ved å plassere et selektivt bindende materiale i 

kokevannet eller laken, som angitt i krav l's karakte-

riserende del. Det bindende materiale kan f.eks. være 

omsluttet av en membran som er permeabel for stoffene som 

skal fjernes, men ikke for binderen. Dette gjør at det 

kontaminerende materiale, f.eks. radioaktivt cesium, kan 

diffundere ut fra kjøttet og over i kokevannet, laken, 

marinaden o.l., og derfrå inn i det indre av den permeable 

membran, hvor det blir holdt tilbake av det bindende 

materiale. Derved holdes konsentrasjonen av det 

kontaminerende materiale lav i dekontamineringsvæsken, slik 
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at dekontamineringen blir effektiv også ved bruk av små 

volumer væske. På den måten blir dekontamineringen selektiv 

for det eller de stoffer som bindes, slik at den nærings-

5 messige og sensoriske kvalitet kan opprettholdes. 

En utførelsesform av en slik permeabel membran kan omfatte en 

pose, kule, pute e.l., som er permeabel for det 

kontaminerende materiale som skal fjernes, og som inneholder 

IQ et bindende materiale som ikke kan trenge gjennom den 

permeable membranen. 

En annen utførelsesform av den beskrevne dekontaminerings-

anordningen kan være å tilsette dekontamineringsmaterialet i 

15 en form som er uløselig i væsken som omgir kjøttet. Ved en 

slik utførelsesform kan den selektivt permeable membran 

sløyfes, og det bindende materiale kan etter endt 

dekontaminering fjernes fra væsken som omgir kjøttet. 

20 Ved en slik fremgangsmåte kan det bindende materiale f. eks. 

være plassert i en sikt, netting e.l. for å lette fjerningen 

fra væsken etter endt dekontaminering. 

I foreliggende beskrivelse vil det med begrepet "kjøtt" ikke 

25 bare forstås kjøtt eller kjøttprodukter fra oppdrettsdyr, men 

også kjøttprodukter fra andre animaliske kilder såsom vilt, 

fjærkre, muslinger, skalldyr, snegler og fisk. En 

forutsetning for fremgangsrik dekontaminering ifølge 

oppfinnelsen er likevel at næringsmidlet seiv ikke hindrer 

30 diffusjon av det forurensende stoff som ønskes fjernet. 

Eksempler på bindende materialer som er egnet for anvendelse 

i fremgangsmåten ifølge oppfinnelsen for fjerning av 

radioaktivt cesium er zeolitt og berlinerblått. 

35 
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EKSEMPEL 1 

5 Koking av kjøtt 

Kjøtterninger ( 2 x 2 cm) av et reinsdyr som ble kassert pga 

for høyt innehold av cesium-137 + cesium-134 (12 942 Bq/kg) 

ble brukt. Zeolitt i form av 2 mm kuler ble innkjøpt fra 

10 Merck ("Molecularsieb", artikkel nr.5708), og berlinerblått 

immobilisert på polymerkuler av 0,3-1,2 mm diameter ble inn-

kjøpt fra Riedel-de-Haen, D-3016 Seelze, Vest-Tyskland. 

Nylonnetting med 250 pm porer kjøptes fra Nytal, Sveits. 

Radioaktivitetskonsentrasjonen av Cs-137 + Cs-134 ble målt i 

15 500 ml Marinelli-glass i Berthold Becquerel-monitor LB 200. 

Femhundre gram kjøtterninger ble lagt ned i 500 g destillert 

og avionisert vann med en temperatur på 90 °C. Samtidig ble 

20 g zeolitt eller immobilisert berlinerblått innelukket i en 

20 pose av nylonnetting (20 x 20 cm) lagt ned i vannet. Det hele 

ble kokt opp i løpet av 5 min og fikk koke 35 min under lokk. 

Etter 20 min spontanavkjøling til 60 °C ble nylonposen tatt 

ut. Kjøtt og kokevann ble separert ved 10 min siling gjennom 

en rist med 3 x 3 mm åpninger. Koagulerte kjøttproteiner 

25 sammen med en del fett ble overført fra kokevannet til kjøtt-

bitene, heretter kalt kjøtt. Et identisk kontrollforsøk uten 

nylonpose med bindere ble kjørt parallelt. 

Mengden radiocesium i kokevannet ble redusert både når 

30 zeolitt og immobilisert berlinerblått ble brukt som bindere. 

Reduksjonen var størst for berlinerblått (95 %, se tabell 1). 

35 
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Radiocesium (Bq) i kjøtt og kokevann etter koking. 

Zeolitt Berlinerblått 

kontr. +pose {% av kontr.) kontr. +pose {% av kontr. 

kjøtt 2334 1946 83 2122 2437 115 

vann 4067 2619 64 4189 197 4,7 

totalt 6401 4564 71 6311 2634 42 

I hver porsjon kjøtt å 500 g som ble kokt var det 6471 Bq 

radiocesium. 

15 Derimot ble det tilbake omtrent like mye radioaktivitet i 

kjøttet som i kontrollforsøkene. Det kan skyldes at 

diffusjonen av cesium ut av kjøttet er sein sammenlignet med 

binderens evne til å ta opp cesium. Det er dog mulig å 

tilberede en kjøttrett av kokt kjøtt + kokevann og dermed 

20 beholde nærings- og smaksstoffer fra kjøttet samtidig som 60 

% av radiocesiumet er fjernet ved hjelp av en pose med 

berlinerblåttkuler. 

25 EKSEMPEL 2 

Behandling av rått kjøtt 

Kjøtterninger ( l x l cm) fra radioaktivt reinsdyrkjøtt ble 

30 brukt (se eksempel 1). Berlinerblått bundet til polymerkuler 

(0,3-1,2 mm kuler av Amberlite IRA-904 anionebyttere) ble 

tilvirket med to fullstendige syntesecykler ifølge Watari et 

al., J. Nucl. Sei. Technol. 6, 522 (1969) og Mann & Casso, 

Marine Chem. 14, 307 (1984). 

35 

Femhundre gram kjøtterninger, 500 g 0,9 % NaCl eller kunstig 

kjøttvannfase, og 5 g kuler med bundet berlinerblått inne-

lukket i en 15 x 15 cm pose av nylonnetting ble inkubert ved 

+4 °C i 18 h. Inkubasjonen ble gjort i en rustfri kokekjele 
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(19 cm diameter) på en frem- og tilbakegående ristemaskin med 

5,4 cm amplitude og 55 fulle bevegelser per min. I hvert 

forsøk undersøktes en identisk og simultan parallell uten 

pose med binderkuler (kontroll). Etter 30 min avrenning på et 

dørslag ble aktivitetskonsentrasjonen av radiocesium målt i 

5 kjøttet og i væsken ved gammatelling. 

10 

Det ble en kraftig reduksjon (opp til ca 95 %) av mengden 

radiocesium i kjøttet når posen med binderkuler ble brukt 

(Tabell 2). 

Tabell 2 

Gjenfunnen radioaktivitet (Cs-134 + Cs-137) i % av 
opprinnelig i kjøttet. 

20 

25 

30 

For-
søk 
nr 

Inkubert i 0.9% NaCl Inkubert i kjøttvannfase For-
søk 
nr kontroll +binderpose kontroll +binderpose 

kjøtt 
1 
2 
3 

41.8 
45.4 
46,2 

16,5 
5.6 
9.4 

40.3 
44.4 
43.7 

4.3 
8.3 
5,5 

kjøtt 

x 44,5 10,5 42,8 6.0 

væske 
1 
2 
3 

53.5 
53.0 
48,5 

20,4 
5.4 
9.0 

53.0 
53.2 
50,8 

3,6 
9,0 
5,0 

væske 

x 51.7 11,6 52.3 5,9 

kjøtt+ 
væske 

i 
2 
3 

95.3 
98.4 
94,7 

36,9 
11,0 
18,4 

93,3 
97.6 
94.5 

7,9 
17,3 
10.5 

kjøtt+ 
væske 

x 96,1 22.1 95.1 11.9 

Uten pose gikk kun opp til 60 % av radioaktiviteten ut av 

kjøttet. I hele systemet kjøtt + væske ble opp til ca 90 % av 

radiocesiumet fjernet ved hjelp av posen/ mens praktisk talt 

ingenting ble fjernet i kontrollinkubasjonerne. Ved å bruke 

kjøtt + væske etter behandling med binderpose, kan en altså 

uten å miste de løslige smaks- og næringsstoffer i kjøttet 

tilberede en rett der en meget stor del av kjøttets radio-

cesiuminnhold er fjernet. 
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P a t e n t k r a v 

1. Fremgangsmåte ved dekontaminering av kjøtt, hvor det 

forurensende materiale i form av radioaktivt cesium oppløses 

i en omgivende væske, k a r a k t e r i s e r t v e d at 

det til denne væske tilsettes berlinerblått eller zeolitter, 

som kan binde det forurensende materiale, hvoretter det bind-

ende materiale med forurensningen fjernes fra den omgivende 

væske. 

2. Fremgangsmåte ifølge krav 1, k a r a k t e r i s e r t 

v e d at det som væske rundt næringsmidlet anvendes kokevann, 

lake eller marinade, eller en væske med sammensetning som 

ligner vannfasen i næringsmidlet. 

3. Fremgangsmåte ifølge krav 1 - 2 , k a r a k t e r i s e r t 

v e d at det bindende materiale fjernes ved sedimentasjon, 

dekantering, tømming eller heising. 

4. Anordning for anvendelse i fremgangsmåten ifølge kravene 

1 - 3 , k a r a k t e r i s e r t v e d at den omfatter en 

selektivt permeabel membran som er impermeabel for bin-

dematerialet, berlinerblått og zeolitter, hvilken membran 

inneslutter bindematerialet som selektivt kan binde 

radioaktivt cesium fra kjøtt. 

5. Anordning ifølge krav 4, 

k a r a k t e r i s e r t v e d at membranen er utformet 

som en pose eller netting som omslutter bindematerialene. 


